
( οοσίς 
ΤῊΪ5 ἰδ ἃ αἰ 5 Ἰ[8] οορν οἵ ἃ ΒΟΟΚ [Πδ] ννὰβ ργοβογνοι [ὉΓ βο πογδι!οη5 οἡ ΠΌΓΑΓν 5ΠΟΙνο 5 ὈΘΙΌΓΟ Ἰξ νυ 5 ΘΔΓΟΓΠν βοαπηοα Ὀν ΟΟΟρ]ο ἃ5 ρᾶτί οἵ ἃ ργοΐθοι 

ἴοὸ πιᾶκο [ἢ νου! 5. ῬΟΟΚ5 (ἰἸβοονογαθ]ς οπ]Ϊπο. 

Τι Πὰ5 βιιγνῖνοα Ιοπρ ὁποιιρῇ [ῸΓ [πο ΘΟργγίρῃι το ΟΧρίγο 8Π6 (ΠῸ ΒΟΟΚ ἴο οπίογ {πὸ ρα ΠΟ ἀοπγαΐπ. Α ΡΌΡΙο ἀοπηαίη ΒΟΟΚ 15 ὁπὸ {Πδι ννὰβ πονογ βιδήθοι 

ἴο οορυτίρἢϊ οΓ νΠοβο ΙΘρᾺ] ΘΟρυγΙρῃϊ ἴογπὶ Πὰ5 οχρίγοα, ΔΝ ΠΟΙΠΟΓ ἃ ΒΟΟΚ 15 ἴῃ [ΠῸ ΡΌΡΠΟ ἀοπηαη πλὰν νΆΓΥ ΘΟΙΠΙΓΥ [0 ΘΟμπίγν. ΡῈ]1ο ἀοπηαίη ΒΟΟΚ5. 

ΓΟ ΟἿΓ βαίονναγϑ ἴ0 [Π0 ραβδί. γοργοβοηιίηρ ἃ ϑνθΆ ἢ Οἵ ΠΙβίογυ. οὐ]ίιτο ἀπ Κπον]οάρο {Πᾶ1᾿5 οἴϊοη (Ποῖ τὸ ἀἰβοονοτ. 

Μᾶγκβ, ποίδιϊοηβ ἃΠᾺ4 Οἴ ΠΟΥ Π]ΔΓΡῚ ΠΑΠ1ὰ ργοβοηΐ ἴῃ [ΠΟΥ ΒΊΠΔ] ΝΟ πιο νν}}} ἀρροὰγ ἴῃ (ἢ15 ΠΙΟ - ἃ το πη πο ΟΥ̓ (Π15 ΒΟΟΚ᾽ 5 ΙοηΡ Ἰοιγπον ἴτοπι (ῃς 

ῬΌΡΙΒΠΟΓ τὸ ἃ ΠΠΌΓαγν ἃΠ4 ΠΠΑΠ]Υ ἰὸ γοιι. 

ἴϑαρε βιυ  ο! πε5 

Οὔὐοριῖο 15 ργουα [0 ρδγίπογ νυ] ἢ ΠΡγα 5 τὸ ἀἸρῚΖο ρα Π1ο ἀοπιδῖη πιδίογ!ἃ]5 ἃΠα πηᾶΚο [ΠῸΠῈ νυ] ἀοἸν Δοοοββ 16. ῬΌΡΠ]Ο ἀοπγαὶη ΒΟΟΚ5 ὈΟΙΟηρ ἴὸ (ῃς. 

ῬΌδΙΪς ἃΠα νν ἃγο ΠΊΟΓΟΙΎ {ΠΟῚΓ ΟμβιοαἸᾶη5. ΝΟνΟΓ ΠΟΙ 55, [Π15 νΟγΚ 15 Οχροηβῖνο, 50 ἴῃ Ἵγάου 0 ΚΘῸρ ργον! πρὶ (Π15 γοβοιγοο, ννο Πᾶνο (Κη βίορβ ἴὸ 

Ῥτγονοηΐ ἄθιιδο ὈῪ ΘΟΠΙΠΊΟΓΟΙΔΙ ραγΪο 5, ἱπο! μα Ἰηρ ΡΙΔοΙηρ ΤΘΟΠΠΙΟΔ] γοβιγ οι ἢ5 Οἡ δι οπγαίοα αμογγίηρ. 

Δ 150 δβΚ {Πᾶΐ γοιι: 

Ἔ Μακε ποη- ομιηιθγοὶαὶ τι56 Οὗ 16 ἢ ]65 Νς ἀσβίρποα Οοόρ!ς ΒΟῸΚ ϑοάγοῃ [ῸΓ το Ὀ. ἱπα  ν] ἀι8] 

Ῥοβοηδὶ, ΠΟη-ΟΟΠΊΠΊΟΓΟΪΔΙ ριΓρΟΒ085. 

ἈΠ4 ννῈ τοαιοϑβί [Πα γοιι τβ6 (Ποβς Π]Ο5 [ὉΓ 

Ὁ Κεῤγαίη ΠΌπι απτοπταῖθα ψιθγγίηρ ΤῸ ποί 50Π6 διιοπιαίοα αιογίοβ οἵ ἂην βοτί ἰὸ ΘΟ Ρ Θ᾽ 5 βυβίοπη: ΠῚ γοῖι ἅγὸ οοπα ποι Γοβθάγοῃ ΟἹ πη Πίπο. 

ττηδηβ]ίοη, Ορεϊοα] ΟΠαγδοίογ ΓΟ οορ ΠΠΟῚ ΟΥ ΟΙ ΠΟΙ ἀγοὰβ νυ ΠΟ ἃροΟ 55 (0 ἃ Ιᾶγρο ἃπηοιηΐ Οἵ τοχὶ 15 ΠΟΙΡΓ], ΡΙοάβο οοπίδοι τι5. ΝΥίς ὁποοιγαρο (ΠῸ 

ἀιδο Οἵ ριδ] 1. ἀοπγαίῃ πηδίο γα }5 [ῸΓ [Πο56 ρι!ΠΡΟ565 ΔΠᾺ πηὰν δ 806 ἴὸ ΠΟΙρ. 

Ἢ Μαϊπιαϊΐη αἰγὶ ριΠοη Τῆς ΟΟΟρο “να ογπηαγκ᾽᾿ γοῖι 566 Οη ΘΔΟἢ ΠΙῸ 15 ΘβΒΟΠΕ18] [ὉΓ ΠΙΌΓΠΉΪ Πρ ρΘΟρΙΟ ἃθοιι {Π|5 ργο]θοῖ ἀπα ΠοΙρίπρ πο πὶ ἢπα 

ΔαΘΙΙΟΠΑ] πηδίογί]5 [πγοιιρῃ ΟΌΟρΡ]ο ΒΟΟΚ ϑράγοῃ. ΡΊοαβο 40 ποί γοπηονὸ Ἰ{. 

Ἔ ΚΘῸΡ ἱἰ ἰόραὶ ΜΝ ΠΝαΐονου γι τιβο, ΓΟΠΙΘΠΊΒΟΥ {Πα γοῖϊ ἃΓῸ ΤΟΒΡΟΠΒΙΒΙΟ [ῸΓ Θηβυγίηρ {Πὰὶ νυ δὶ γοιι ἄγο ἀοηρ ἰ5 ΙθρΆ]. [0 ποῖ ἀββιιπηο (Παΐ {5 

Ὀροδιιβο ννο ΒΟ ίονο ἃ ΒΟΟΚ [5 ἴῃ ἴΠ ρΌΡΙ1Ο ἀοπηαίη [ῸΓ πιβογβ ἴῃ ἴῃς ὈΠπΊιοα Βιαίο5, (παΐ [Π νου 15 150 ἴῃ (ῃς ρῈ]1ο ἀοπηαίη [ὉΓ ᾿βοΓβ ἴῃ Οἵ Ποῦ 

οοιηίῆοδ. Δ ΠΟΙΠΟΓ ἃ ΒΟΟΚ [5 5{ΠΠ] ἴῃ σορυγίρῃϊ νάγίο 5 ἔΓΟΠῚ ΟΟΙΠΙΓΥ [0 ΘΟμΠίΓγ, ἈΠ ννο ολη ἴ ΟἸΤΟΓ συϊάδπος οἡ νυ ΠΟΙ ΠΟΙ ἂηγ Βρθοῖῆο τ5 οἵ 
ὯΠΥ Βρθοῖς ὈΟΟΚ ἰ5 ΔΠΠοννοα. ΡΊθαβο 40 ποί ἀββιιπις {Πᾶϊ ἃ ὈΟΟΚ᾽ 5 ἀρροάγαπος ἴῃ ΟΌΌρΙς ΒΟΟΚ ΒΘΆγΟῃ ΠηρδΠ5 1ἴ ΟΠ Ὀ6 π50(] ἴῃ ΔΠῪ ΠΊΔΠΠΟΓ 

ΔηγννΠοτο ἴῃ {πὸ ννογ!. (οργγῖρηι ᾿π τι προπιοπί ΠΔΌΠΠν οὰπη Ὀο αυο βονοτο. 

ΑΡοιυΐ Οοορῖο ΒΟΟΚ Βθάγοῃ, 

Οὐορ θ᾿ 5 πηἰβδίοη 15 [0 ὀγρδηΐζο [Π6 ννου 45. ἱπΓογπηδιοη ἃπα 0 πηᾶκο ἰΐ πΠΙ νογβ  Πν ΔΟΟΘΒ5ΙΌ]6. ἃπα τ50 Ὁ]. Οὐορ!ς ΒΟΟΚ ϑθάγοῃ ΠΟΙΡΒ ποδάρια 

αἴβοονογ [πο νου! ̓ 5 ΒΟΟΚ5 ννΠ]]ς ΠΟΙρΙ πρὶ Διί ΠοΓβ Πα ΡΠ 5ΠῸΓΒ γοδοῃ πονν δι Ἰοποῦβ. Ὕοιι οδπ βοάγοῃ (Πγοιρῇ [πο [ὉΠ] τοχὶ Οἵ (Π]5 θΟΟΚ οἡ (ἢ ννοῦ. 

αἰπεερ: 7 ΈΘΟΚΞ. σοοα16. σοπι] 
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θα ἴαλοϊαχα 5811, οὐ ἘΌΤΙρΡΙ 418 Βαρομδϑ, 
δι ΑἸ Ὁ] πὶ παρε αι} 188ϊπ|ῖ9 δαποία-- 

Πομΐ]α8 ἱπϑέγιχις Ῥ, ΕἸπιβὶεῖα8, εβὸ ἴβπιὶ 
Ῥχγδνὶ ἱπίθυϊθοῖο βρβίϊο βἀξσεπὶ, ε0 τηδρὶ8 
Τι6 ἘΧΡΟΠΟΓΟ δοαυαπι εβὶ, αυοά ΤΠ6 6ἃ 

τὸ ποῃ βοΐαπι ἴῃ δἰ αιδπι υτόρβϑμῃ 86 διι-- 
βρίοἴοπιοια,, 86 εἰΐαπι ἱπὶ σαῖβατα περίθοι 
ῬΓοπηϊβϑὶ ᾿ποῦττεσθ βεηϊΐο. ἱπιεγρτγείδια- 
Τὰσ δγαπι ἔαρ υϊατι 1118π| ϑρετίουο βεπιε-- 
δἰτὶ δρϑίϊνο ἀπ 800 }18. πιεῖβ, πἴ}}} ἀθ 
οάεπάδ οορίἰλπ8. Εο ἰθπιροῦα αασται ταδὶ 
ἤοτὶθ ἀὰ 11 ογα8 ἃ 180. ΒΙοπηβείἷο δοοε- 
Ρίαβ τεβροπάθπάμμι δβϑεὶ, Ὁδία!ἱ εἰ, δὶ 
φαϊά ταϊὶ δἀποιαεϊοπαπι ἐπ 1116 ἱπίοσργε- 

τἰδιοηρ βι  παβοογαίῃγ, 688 αὐ Μαβεο Οδη-- 
ἸΔδγιρίθμβϑὶ, δὶ νἱἀοσείαν, ᾿πβογεγεὶ. Οο- 
δἰϊαθαια επὶπι, ααοπίαπι ταϊμΐ Ρϑν 1Πὰτπα 
ϑοῃοϊαστιπι ὁρροτγία πη! ἑδίεπι δοοιγαΐθ ρδγ-- 
ἰτδοϊδαπιι8 εϑϑεὲ 116 ἘΠΠπι5]611} ΠΡ ΣΡ, σαπ- 
ΒΌΓΑΠΙ Οἷτι8 ΒΟΙΊΌ6Γ 6 δά εἰιπὶ ἔσο πιοάππι, 
4ο δπίεα Μεάειε ἃ εὸ εἀϊΐαθ δεηϑβϑι- 
Τᾶτα βου ρϑβίβϑεμα. Εἰ ἰρίξαι: ἔπε ἱπ 118 
Βδοομβατγαπι ἱπιεγργείαιίοπιθ ροϊϊοσα 6ο- 
ταπι, 'π ααΐδιι8. ταΐμὶ αἰ ϑβεπιθμάμτι 8 

8 
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ΕΠπιβϊεἷο νἱἄεγεμι, δἀποίαθατα ἀὸ ρευβοτὶ- 
Ῥεδθαχα. Ἱπίθγθα ἀαστα ἀθ δἀθπαϊ8 Βδοοΐ8 
φομιρεἸ]αΐιι8. Ἔβ8επι, Ῥεΐπιο ΔΡΠοσσεθδιη ὉΡ 
60 ΘΟμ81110, 8εἃ δχϑοίο βοπιδϑινΐ, φασπε 
ΕΠ] ἀππι τεβρουϑὶ ἃ ΒΙοπιβο!ἰο δοοα-- 
Ῥίβϑϑεπι, πεβοίγεπιαις, 4188 818] 16 368 βουὶ-- 
Ῥδίββεη Μυβεὶ Οδπία νι ρθη 88 δαἀϊίοτγεβ, 
οἱ ἂπ δ οχίουί8 βου ρίαβ αἰββευ αιίομθα 
χεοϊρογεπί: δάἀάδυοὶ π|8 ῥαβ8ι.8 δαπι, αὐ 
εὔὐεγθ Βδςοῖδ8 οοηβιϊξαθρεια. 810 δπὶπι 
εχἰβεϊπια θαπι, Β] Ομ βο] ἀἷο τη βαι ϑἰβοΐασα πα 
6888, δἰΐᾶπι δἰ αἱ δὲ αἰΐαταυ Εανἰρ 418. [α-- 
Ῥυΐδται δἀποίαιίοπεβ σαϊτίεγθπι: δάθτα δὰ-- 
ἴεπι δὶ 4υδπὶ μὰΐι8 ροθίδο ἐγαροβάϊατα. 
ἄἀεθεσγομι, Βδοοῖ8 νἱὶχ ὉΠδπὰ ἱπνθανΐ, οΡ- 
Ῥογιιπίοτγεπι Ῥο886, πὶ ἴπ 4πᾶ ἔα θυ] τπᾶ-- 
αχίμπδπι ἸΔΡΟΙΙ8 ρατίθπι δαξ ἐχμδυβίββεξ 
τιον 88 πὶ εἀϊτου 8 ἱπά αβέγία, δαὶ αἰ ροπιΐ 
οριϊπποσαπι οοάϊοαπι ΘΟ] ιΐομ ΕΔ ΟΠ οσοια. 
χεθαϊαΐββει. 10ὶ νϑτὸ σϑἀάϊίαε ταϊ]ΐ δι 
Ἰἰίοραθ ἃ ΒΙοιαβεϊϊο, ταρ]ο απὶς βογῖ-- 
Ῥίαθ, 86, αὐ ἣξ ἴπ 110 ἰδγγᾶθ τιδγίβαιιθ. 
ἱπίογνα!ο, ἰατάθ ρϑυϊαῖαθ, φαΐθιιβ 1116 οο-- 
χηϊίο τεϑροπαϊξ, δοοθρίαβ β' δ᾽ ἔογβ, 488 
ΤῊ6 τα ϑϑΌΓπι 6 86 διἰποίδείομοβ 8ογὶρ818-- 
86πι. 18 νἱάθο τηΐῃὶ ἀφαϊάεπι οχοιϑαίίομθ 
δριὰ ΒΙουιβεϊϊυιπι οριι8 6886: 86 θᾶπι 
ποι δερτα 40 εἷιι8 παχηδηϊΐαϊα χη ἤπηρο-- 
ἀγδίασαπι οομῆσδο; τ δαΐοπι σϑοΐθ ἱπηρ6- 
ἴχνη, ἴρ88 σἴιγαθο ποχαΐμθ, αι οοπέγα-- 
αὶ, ἐεχϑοίνεπάο. Ἐ]ιηβ᾽δίαπι νεσο, οαΐι5 
πίυὶ οἱ ἀοοίτίμαπι δὐταῖτοσ, δὲ δηϊπιὶ ἰπ-- 
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ξεπηϊϊδίοισι τηαχὶπιὶ ἤδοῖο, δαὶ βοῖο 18 ἄς 
1πὸ δαί βεϊ πη ΓΘ, ΠΟΙ 6886 116 ἴῃ δἰθπα 8. 
Βα 8. δἱΐαιια δάνογθαπαϊὶ ουρία τας 
ἀιοΐαπι, 564 ψο]ιιῖ886, 8ὶ ψιϊά ἴρβε δὰ 
εἰπεπ αϊΐοπαπι Ἠαΐτι8 ἰχαροοίίας οοπβεγτο. 
Ῥοδδεπι, 14 οὕμὰ Ποπιΐπιῦ8 ἀοο 8 οοχα-- 
πιυηίοατο, Οπιπίποηθθ ψοἰῖπι, ααΐ μδο 
οὐϊίοπα πἰεπίαν, 4 ταϊΐομα δαπὶ 1πϑὲϊ-- 
ἱποτῖπι τηθηλϊπουϊηί. Νάτα ααιπὶ Πδεσ 
Βυτίρί 418 ξαθι]α, -ια8 ἦπ᾿ σοι πρ ἰ88ἰ παῖ 
Βυπηεγαίατ', Ῥ] αἵ π18. ἦπ Ἴοοΐ8 αὖ Ἐ]Ππι8-- 
Ἰεῖο Ὀρεϊπιθ επιεπάαία αἴθ ερτορὶ 8 δά-- 
ποίδιοπίθιι8 Ἔχονμδία δἷῖ, βεα]ιθ αϊο 
αἰ ἴπ Βυϊξαπηΐα, 16 ἴπ Οεγτιδηΐα, μγδ6- 
δετεϊπι οχ πο 1 ᾿ρβῖδο τϑρεϊίία εϑὶ, οπα-- 
πἴαπι πδτιδε18 ἰδγαίγ, ἤδ6ο ἦτο Ῥο ἰβ85ῖ-- 
πὰπὶ ΤΉ] ἀρεπᾶα 6886 ἀιιχὶ, τι ἐξ γουθα 
Ῥοείδβ, δὶ Ῥοββεπὶ, δ] ἰφυιδπίο επιθπαϊϊογα. 
Ἐχβίθασθπι, οἱ ἱπ δἀποίαιοπίθα8 ἔδσε θα 
ἰδπίαπα, 4αα 8 8 1188 διππθπἀδιϊοῦθβ 8ρε- 
οἰὰτεπὶ, Ἐχροόπεγεια. ]Ἰίδαιε δὲ δΡ ἱπΐετ-- 
ψνεϊδοπθ Ῥ]οραπιαθ δρϑιϊπυΐ, εἰ Ῥγαθ- 
ἰογϊ αθαθ ααΐιπι ἈΡ 81119, ἑχπι τᾶ χὶ πιθ 
8 ΕἸ" Π8]6ῖο Ἰᾶπὶ τθοῖθ 6886 οοῃϑιϊαία νἱ-- 
ἀεγεπίατ: ἰΐα τὸ φαΐ αἱϊ μδο ᾿δἀϊΐοπο νο-- 
Ἰεπὶ, ΕἸ 8161 δἀϊείοπο, ουΐα8 εὰ φιδϑὲ 
ΒΡ] επη απ ἔπι πὶ δϑὶ, οαιετ πεασθαηί. ΕΠ 
ἐπ ἰεχῖα «υΐάοπι οοπδιϊπθπάο, φαοπίατι 
γα] 86 οογτιρία 6ϑὲ μᾶθὸ ἔἈβυϊα, Δ ταϊιΐ 
ἱπάι]81, ὧὐ φυδεάδπι οχ 8016 Ἵοτιίθοΐαγα, 
τεοροσοσα. ἴῃ δἀὐποίαιϊοπίριι8 ααΐθχι, ἴπὶ 
φυῖδιια ταιίοιιοβ στϑδ αὶ δοσαμι, {δες ψεὶ 
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οοὐτίρεταα νοὶ ἀεξεπάεηδα ρυΐατεπα, απαμν 
4υδεβίοπεμι, φιοὰ δα ποὴ ροβϑεῖ ρϑυοῖβ᾽ 
ἘΧΡΙἸοατὶ, μαΐο Ῥγδθξαιοπὶ τεβεσναυὶ : 1]-- 
14πὶ ἀΐοο ἀιιθϊατοπεπι, 486 68ὲ ἀ6 οπιΐβ-- 
βίοπθ δαρταθηῖὶ ἱπ ἐγ ππθεγῖ8. Π)6 αὰὰ πυπο, 
τὸ ἰΐογαπι 1ἰδγασπαιθ Ῥθγρθηβα., Ἔχρ]οα-- 
εἶἰιι8 τεβροπάεσε γό]ο δ δὰ, αυΐδιι8 ΕἸ]πα8.- 
Ἰεῖα8 δὶ Βδοομαγιπι ν. 1152. τηθᾶπι εἰ 
86: Δ] οτὶ δὲ Β εἰβί ριὶ ϑεπιθπιϊαμι ἱπαραρτια-- 
σἱὶ, πᾶ ρ18 αἴ, ῬΕΥΡΘΠ818 4186 ῬΓῸ υἱγᾶ-- 
486 βεπίοηπεϊα 8]}1αἴα βαπὶ γριιπιθη 8, φαϊὰ 
γεγὶ 8ϊ πιῖ]6, φατα φαϊὰ γοσιιπὶ 811, οϑἱθπάατμ. 

«ἘΞ αἷς δαΐτη ἤδθο Γαδ, πἰϑὶ ἔΆΠ]ον, ἴπὶ αἰγαχηαιιθ 
Ῥατγίομα οαρ τι ἀἰδρυι αία, δἰλογὶα φυδπι- 
ΟὈΠΊΠ.6 ϑρβοίθτα ομη1881 αβ πιο πὲϊ ἃγειρίθη-- 
ἀϊραδ, αἰέεν!β οπηϊβϑδίοπθπι σἱοἰ επίθι ἜΧΡΕ]-- 
1Ἰεπέϊθι8. Νῖεο σαΐσιπα εϑὲ, ἰπ τὸ ἴδ ἃποῖρ 
ἴπ ἀΐνεγϑα δοῖγθ ποπιίπθβ ἀοοῖοϑ, εἰ αῃοα 
οαΐχας γογάπι νἹἀδαίατ, οπηπίθιιβ χπο 8 
ἀείεμαεγε, δαὶ οἰΐατα δυχπάθπι 4]1ο ἔδπι-- 
Ῥοτα δἰϊίο βεπιϊγθ, χιιοὰ τηϊμὶ ἱρϑὶ δοοῖ-- 
ἀἴ886. παϊπίπης αἰ ἥϊοου. Εδπὶ 81 ουἱϊ ἴπ-- 
οοπϑίδπἰίατι νόοᾶτα ᾿ἰρεῖ, ΡῈ πὶς Ἰἰοεὶ 1ὰ 
ξαοϊαι. ϑθιιρο επὶπιὶ, υὖδδι αιϊά τοι 
1πθ Ῥευβρεχί886 ρυΐατομι, οοπϑίαγε ταϊμὶ 
διηρὶεοίεμο γοτο, αυᾶπὶ ἀοἔεπαθηάο ετ- 
ΤΟΥ Ἱπαῖαϊ: ἀπδπι ποππυ]]οστιπι «οἰΐαπι 
οἷατοτιιπι μοπηΐπαπι ρουνίοδοΐαπα, ἱπιπιὰ- 
ϊϊαῖθπαι δυτουὶ8 δἰ πι]δηξίιπι, πιδρτϑτα. 
Ἔξο δηϊποὶ ἐπι ΡΘ ΟΣ] ξαΐθιαι 6886, ΠΘ4.6 Αἰ ΐαπι. 
ΒαΡρεχο ἔγαοίαμα δ ἰίγοσ, ααδηι πὶ γα ]ριια 
1108 βιἰαρεαί, τἱάεαπὲ δυΐομι ϑβαρίοπίθϑ. 
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Ουοᾶ 5ἰ τειμοία δαρίἀἰϊαὶς, ἀυϊὰ δἰαΐποη.-. 
ἄμπι εἰ: ἀο 1118 οπιΐϊββίοπε διιρτηθπίΐ, αυδ6-- 
τετα γοϊαμημ8, ἰοΐα Τ68 ἀἰθπθο εχ ομηπὶ 
τ οοπδίαεγαπάα ετὶΐ. πὶ 40 εἰϑὶ χηΐ- 
ἱ τπαϊια᾽, 4υδθ ποπιὶπὶ ἱρτιοΐα δαπῖ, σοσ 

Ῥείεπάα νἱάθο, ἰδιμεῃ ἰὰ πϑοεβϑατίπι 6886 
δὰ σαυ)5886 οορτι ξοπθπι ΑΓ ἔγοσ. 

Ὀοπϑίαϊ νογο, ἱγδρίοοβ ἰῃ αἰ νει 18 δη-- 
ἄφια Αἰτϊοογαπι Ἰΐπρτια 1805 8880, 186 
ποῆὰδ ψι]ρὶ ΒΕ ΠΊΟσ 6 πη, αὶ οοπι θεία, 1τηΐ-- 
ἰαγθίασ, εἰ, Ἰϊοδὲ τπδρὶ8 ρεάβϑβιυὶ8 δβ8δὲ 
4υᾶπι ερϊοοστιπὶ δχξ ᾿γγίσογαπι ἀἰοιΐο, ἴα-- 
ἴπθ ΒΌρΡτα Ργοβᾶθ ογαί!οηἶβ ἰδπυϊ αἴετα. 
Ἀβϑιγροχεῖ, [ἰδῆ 4886᾽ ρο  88ἴπια ϑιπὲ 
εἰ ῥυϊπιαυῖα ἱπ 118 νεἰεσὶ Αἰ οογαπι 1ἰπ-- 
ξιᾶ, οομβευνασὶ ἀεθρυθγωηΐ, 60 ἐβηιθπ 
ἰϑιῃρεναιπεηΐο, πὶ, 486 νυ ]ραυῖα μδΡ6-- 
τεῦ, σεϊαὶ ᾿“θηνᾶ, κυνηγός, Θρᾷπες, 
τοπδία εν οοάἀογθπὶ Πουΐοῖβ δὰὰξ Ιοπἰοἱ8 
ἴουτηΐβ ; δ]α δαΐθπι» ἴπ φαΐρα8, ροεϊίοαθ 
ἴογπιδθ πο νἱδεγεηϊοσ δἰΐθπασι αυϊά 
ϑΟΠΟΥΘ, ῬΓῸ χηδίγὶ οοτηπηοάϊϊαία νᾶτία-- 
Τεηΐ, αἰ μόνος, μοῦνος, μέσος, μέσσος. ἘΠ 
μιὰ8 ααΐάθιι ροοίϊοα8 ἔοστια 8 ΕἸπιϑ]είτιβ δὰ 
Μεὰ. 88. εα ἴδθρβθ ἃ ἱγαρίοίβ τιϑαυρανῖ θη - 
ϑεῖ, αξ Θοματη 8. ἔογπιᾷ ἴῃ οβάθπὶ 8646 
Ῥοδῖία τπεῖγτο δἀνεγβείαν. Οὐοά ααοπίαπι 
δἰο εδὲ ἀϊοίϊαπι, αὐ ἱπίφαϊοῦ δἸϊααὶθ εᾶπα 
τορυϊαπὶ εἰΐατα δι δα ρΙΘ ΠΕ ΟΠ βϑίοπθπα 
ἐγβηββευτθ, εἰ ἀασπι (6 διιβτηθπίο δ] εν 
διαϊααι ΕἸπιβοῖτθ, δὰπὶ ἀιδϑὶ ὅ0 5 ὶ 
εἰαάϊο ἱαρυατα βοϑδὶι: πὸῶπ 08 τὰ εὐὶξ 
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ταομηἶ886, δ] 1πα ἴπ χαθηΐα μα θυ ΐ886 νἱσγττι 
Ῥταεϑιδμι βϑἰτηΏτ, 4αδιι απο ρτΐπιο δα-- 
δρθοία ἀΐοοσς νἱἀθαῖασ. Ηοο επὶπι δὰπι 
ἄἴοογθ, αυδα 11|1ο Ἰοοο ἀἰδραϊαί, οβἰοπάππε, 
δἱ ἰβδίογατα. υἰγααὰθ νοοαθυϊονιδι ἔογπια. 
ἦπι δες αἰΐψιια ψεῦβϑὰ8 ἐγίπηθίχὶ ῥεῖ πιθ-- 
ἔγυμι ξευσὶ ρῬοβϑὶῖ, σϑῖα!! ἐπ ᾿υΐπιο μεθ 
ξένος εἰ ξεῖνος, οομαπηθπθπι Ῥγαοϑίδίδιαι 
6886 Ῥοεῖϊοβθ. ὙἜΡαπιπο ἀϊχεγὶῖ, δη δἐϊαπι. 
Βδεὸ τερβϊα διιὰ8 δχοθριίοποα μδρϑαῖ, 
πο ἡθδεταπι: αἰχὶξ οεγίε σα] 6 ρροῦα-- 
ῬΠοσ, ΠΙὺὰὰ γεγο, φαοὰ νἱάθυὶ ροϊεθϑὲ 
αἰχίθθθ, φιδθοιππαιιδ Θοπαπιῦτιε8 ἤοσταᾶθ 
ΤΩΕΙΤΟ ΠΟΙ Θβϑεπξ δρίϑθ, ῬΓῸ 118 τιϑιγρᾶ-- 
ἴχ8 6886 Ῥοείΐοαβ, πεὸ αἰϊχίϊ, πὸ ροϊυϊξ 
ἀἴοσετε, βιᾳυίάθπι δὸ πιοάο ποὴ β8αϊυπι 
δα ρτπθη ΐ Ομ 8810, 8564 χαμ]ΐα 8118, 4080 
πυχηααδπ ἴῃ ἐγ παθίυα ἀϑυγραῖα ϑιηξ, ἀ6-- 
Ζεμαϊ ροββεηΐ., " 

- πα μἷ8. ρίαν, πᾶς Αἰἰΐοαθ Πηρτδθ 
Ῥτορτῖδ βυαπΐ, ΘΆΡΤΩΘΙΙΪ τιδὰ8 Θδὲ: ἀπθπὶ 
ἀατπα ἴἰ6 οοπδίδηΐθπι 6886 ἴπ.. {γι πιεί τὶ 8 
νι εαπιαδ, τὸ περίθοιο ἴπὶ νι διιϑρίοῖο-- 
Ὥθπιὶ γοοατὶ ροϊπογιἑ, {Πα οχαπῖπο οοπ-- 
ὁράοηάιπι εϑὲ, Ὧι 6886 διιρτηθηίμαμι πὶ 
18 σεθιιβ πυτπθγαπάαμι, 4.86 ργουεὶ σαπι- 
χηοάθμι νἱἀδγεῖησ, πῦπο ἀϑαχρατὶ, παπο 
περ] ἰρὶ 8011 ξιογὶπέ, βεᾶ, δἱ δἰξ δσυδπάο 
μορθοϊαπι, ποὰ 6886 14 ἰδπιετῈ εἰ βἰπδ 
1άοτιθα ταϊΐοπμε ξασίαπι, Εἰαϑπιοαὶ χϑεῖο-- 
Ὥδπι Ῥγΐπιο 86: ]θτιιβ ἴπὰ ππεάϊιτι δέιυϊε : 
Δ]ίαμτι ἀοίμἀο Ἀοἰδἰρὶιδ. 



ΙΧ. 

Ἑι 8εϊάϊεντια φαΐάσπι οὔβεσνανῖς, οτα- 
πίδ ἔεγθ, λας οχβιασθηὶ, ομιϊθδὶ αυ ρπιθηιὶ 
Ἐχεπρ]δ ἔτι πυποϊ οσ τι πδυταιϊοη  θῈ18.1π-- 
γεηῖσι. Εδαμς ΡῈ 86 ἴρ88 αιυίθεπι πιϊ-- 
πἰπιε αρϑάχαδ τϑιϊο εϑὲ, Νὰπι χαστι ἴα 
ἐχοτία δἰξ. ἱχαροθάΐϊα, τὶ οιοσὶ δἱίφυο 
οδπΐοο ἀδοαπίδίο ὑππ8 Ηἰβιγίο Ῥγοίϊ- 
τεῖ, 4πὶ αποὰ ποπ μαρθρεὶ φαΐσιιπι ς01-- 
Ἰοφπεγθῖαν, ϑρεοίαίουϊθιιβ δαιιοά ἱπδῖρηθ 
ἤλοίπ8 παυτᾶγοῖ, ἢἶ8 πιᾶτταἰἰοπίθυ8 ἰοία, 
᾿τᾶροεάϊα οοπεϊποδαίαγ: δοάτο ἔδοίιτ δϑὲ, 
πὶ 1186, δἰΐαπι αασπι ἃρὶ τῈ8 πὶ βοθπᾶ ἰῃ- 
᾿τοάπςι8 ίατίρας δοίουϊ 8 οοοθρίβϑοί, 
ἰτησθδχα ῬΑΓ8 πεοεββδσία ἰγαβοθϊαθ τδ-- 
πεγϑηῖ. τάδ ποῦ πηΐγαχα ἔογεὶ, δὶ μδθ 
πᾶγταιΐοτιεβ, ααοαὰ ἰηϊτϊο δὰ δρίοὶ οδγπαΐτ᾽ 
π͵β δἰ τα" αἀΐποπι ξλοίαθ εφϑεπὶ, [ἃ Ῥταθ 
ἀϊνευ 118. Ῥυδθοίραυμχα μαροτομῖ, αὶ ἴῃ 1ϊ8, 
φυεπηδαταοάυτη ἵπ Θρίοδ ροβϑὶ, φοῃοδβϑᾶ, 
εἰϑεὶ δα ρστηθηὶ οτῖ5510. Οὐδγηφαδηι αυοὰ 
Ῥοίυϊε ἢϑσί, ποπ᾿ οομείπυο οΟΠ]Πἶσα8 ξαοίμγα, 
6486. Α΄ πορϑὲ ἕδοξιιπι 6886 ΕἸ 35] εἴα5, ἀπο-- 
θὰ8 ἀΥριπιθη 18, ἀπὸ, πο ἀαὰπι ἰῃ 1}19 
ΑΥΤΆ ΟΣ θΏ8. πιυ]ο ταδίου δὲ Ῥγδείθγιεἰ 
ἰδρουῖϑ τ18ι18 απ άγα ἴῃ (ἰἰν ΟΥ 118, ΘοτιδεὨϊα-- 
πθαπι 811 γαυϊόγεπι ἰπ αἰ νει 18 ἀαρτηθμιὶ 
τ τθ πα Ἱ ορροτἐπυ  δίοπαι ξῖ598; ΑἸέοιῸ, 
φιοὰ ἃ ἀεξεηβοσίθυ8 118. Ομ ἰϑϑίοη 8 πὰ-- 
Ἰλετι8 ἜΧΘΙΏΡΙΟσιιπὰ ΡΪι18 δοατιὸ δυοίιι8 8ἰϊ. 
Ἠοοροϑέοτίι8 [8 6886 ποῖ ἱπβτίοσ, ἀιπηπιο-- 
ἀο ταϊῃὶ σοποδάαίαν, εἰΐατι δάνει βασῖοβ ἀὰ-- 
δλεμιὶ οπαϊ »βϑοηΐθ αιαδεὶ ἔατοτο φαοάαπι 



χ. 

Τοττθρίοβ ἰΐᾶ ἐπι βᾶτῃ δϑυ 1886, τιὶ ϑ8δρε, 
δ 411 οἴπμΐδ οοοπεοαίϊ, ΔΒ ρθη 18 ογιι-- 
ἀο]15δἰπιΐϑ το πιθα 8 Ρ] 8 Θοσταρογπὶ, φασι. 
εππεπάατίπί. 10 ρῥτυ8 αὐίομι σεγθου 
6 βρεοϊοβίῃι8 αιδηι ψαγῖ8 ἀϊοίαχη δἰζ. 
ἽΝαπι αἰιαπι οἰΐαπι πὶ αἰ νου ἰ 8, δὺς ὩΡΣ 
418 8018 γεὶ βϑοιπι ἰοααϊίαν, νϑὶ 8ρ6-- 
οἰαϊουῖθ8 δἰϊψυϊά ἐχρουϊὶ, ἔγεαυ θη βϑέππια. 
δἰ Ῥγαρίθυεἱ Ὡβαγραπαὶ πιθοθϑβὶίδ8, ταϑ-- 
λογά Ῥᾶγβ8 οιΐιϑαιια ἰγαροθάϊδε εχ ἢϊι- 
ἀιηιοῦϊ βεγπιοπῖθιι8 οοποίδι : Ὥοτι δυιϑί πὶ 
αἴσετθ, ἴῃ αἰτί8, 8ὶ 418 πυχπθγαπαὶ 18-- 
Ῥογθπι ποῖ τεξουπηϊάθὶ, ρ]υγα ἰξ νϑγϑὶ 
Ῥγδβίθσυιεὶ Ἔχθιιρὶα ἱπνθαίατιϑ. δ6α αἰϊα, 
Ἰάφιθ ταα]ῖο ργᾶνίι8 Ῥγὸ ΕἸ πΊ816 11 βθηΐθη-- 
ἴα ἀγραπιοπίαπι ἰρ856 αἴεγαπι. Νάπι δὲ 
Βοο οοποδδβϑαπι ἱπ 1818 παντὶ οπίθιι8 ἔα-- 
ἰδδεῖ, αἰ ογαϊτἱ δαρταοπίαπι ᾿ἰσοτθῖ, ταρ]-- 
ἴο Ρίαγα, ται! οαις σογείοτα ἴῃ 118 Ἔχοπι-- 
Ῥία Βυΐα8. ομηϊ β85ἰοῃΐθ ᾿πσθηὶγὶ ἀεθεγεμῖ, 
ἴῃ αἰνογθ 8 δαΐοπι οπαπΐπο πὰ}]8. Ουοά 
δὶ εἰΐδιι ἴπ ἀἰνου 8. αἰΐψαα τερϑγίαπίασ, 
ποπ ζαϊξ δὰ τ68 Ῥτοργία ΠΑΥΤΕΙΟπιπι: Θ΄, 
δὶ ἴῃ ρβὶϑ Ηἷβ πᾶυυδιϊοπῖθιιβ ρενταγα βαμέ, 
ΔἸίατι Ροϊίιι8 δυρηαθμιὶ οπιίβϑίοτὶα οδι18-- 
δᾶτι ἔι1886 πδο68868 δῖ, 4ιδιη {Π|8πὶ ὨδΓ-- 
ταιϊο 8 ἔοσταδπα. 

ΑἸΐὰ νία Βοἰδἰρίια 8 διρυηθηι Ομ 8810-- 
πατι ἀδίεπαϊε πὰ (οηΐεοξ, τὰ Ααἰβίορῃ. 11. 
1. Ρ. γϑ β8ε46ᾳ. Ηαΐο 6ὰ Ιἰοίϊα νἱβα εϑὲ, 
ὭΡΙ τδϑ Ἰπᾶρπϑ αιθεάδμι εἰ στανίβ, δαξ 
διαἰπιῖγαθ1}18, γεὶ πονὰ εἰΐαπι ψοόδθιϊο 110 
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ΠΑΙΥΆΤΕΪΏΤ, αἀπ86 εἰ γοοΐβ ἱπιοηίϊοπο εἰ 
βεδίπασμα ταοίὰ δυαἰϊοσαμι δηαϊπιὶθ ἱποι]-- 
οατείατ. Δα Ποὺ ἀγρυπιθπίμμι, ααοὰ πιᾶ- 
ξμδτα μαρεὶ ργοβδθη αίεπι, αἰ ρεπίϊαιθ 
οοπϑἀογαίΐοπε αἰῶνι 68ὲ, ποὰ σεβροπαϊς 
ΕΠπιβ]εα8. Ορίπον δαίΐεμι ἰΐα εὰπὶ 86η-- 
5586, ἴδπὶ τημ]ία ᾿ηνεμγὶ σευ, ἴῃ 486 
οϑάατιε 1114, 486 οομαπιδιαογανὶς Β εἰ8ὶ-- 
διὰ8, αὐ, αυὺυπὶ δὰ ἰϑπηθα ΠΟῸῚ ογθαπΐ 
δυρτηδηίο, 1118, 4.86 60 οἀγθῃξ, ᾽ρβα ραὰ- 
αἰἴϊαϊθ δια σαϊϊοπεπι ἰβίδπι ϑυβρεοίατη χεὰ-- 
ἄδπι; ἀεῖπᾶε δαΐθπα, αἰ νεῦρα 1118 'π ραυ- 
οἷβ φυϊδυϑάδμπι ἜΧεπρ]18 ἱπεῖριθ αιοά- 
ἄδπι ροπάᾶμ8 δ 5βθηϊεμιίατηι μαρθϑαὶ, ἰδ- 
τλθῃ 1η 4118 Β εἰδἰ ρίατι, ορίπίοπθ αυδπι 
φοποερίβϑεϊ δργερίαπι, φιοηίδμι διβηιθην 
ἴχπι Β Ἰαίαπι νά θτεῖ, πιδίογεπι ψαδχη- 
ἄδιτν νἱπι ψευθὶ, ἀυδπι ἰπ 60 ἱπαϑϑθὲ, οοπα- 
ταθπΐωπι νἱ ϑτῖ, 

Ψεηῖο πὰποὸ δὰ δογαπι βεηἰθπεϊδηι, 
4υϊ διρπιοπιϊ αρἱθοϊίοπομι ρβηἰϊα8 ἃ ἰγα-- 
δΒισοταπι ἐγ ππθιγῖ8 τϑτποίατα νοϊαπί. Ηἰ 
τὶ ἰϊα βεπιίαυϊ, πᾶπὸ ἀπδπι ἰδπίμπι, δε 
δᾶτὰ τοϊπῖταθ σοπίεχππθπάδαι τα ἱοπρπι μ8-- 
Ῥεμξ, ᾳιοά ἴπ ἰηβηίία, 111 ταν! εἰταάϊπα 
ψεγθοσαμι, 4186 Βαροπὶ δυρτηθπίμπι, ΟΠΊ 881. 
δάεο γαγὰ ἱπνθηϊδπίαν Θχ θη ρ]8, αἴ, ρτϑε-- 
δετιϊπὶ φαθτα χπδχίπιδιι ρατίθπι ΟΝ ΐπῖθ 
βϑπατὶ ροϑβδίηϊ, ρίδπο 58 ἱπουθαὶθ1]ς, ρᾶα- 
οἰδδίτια 118, 486 τεϊγαβθηίαν θπιεμδ-- 
οπΐ, ποῖ ε886 οοσταρίᾶ. ΑΟ ῥγοΐξβοῖο, 
δὶ τε γετὶ βἰ μη ται Ἰαἀϊοαπάα οδὶ, Βο-- 
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τῦτι βεηΐεπεῖθ νἱποεῖ. Οὐδ δἱ 181 
αἰτιᾷ 4] 1118, φαΐ ἀεξεπάιππε οπιββίοπθισι 
δαρτποηῖῖ, ορροπὶ ροϊεϑὲ, απαπὶ φαοά τὰ-- 
τἰϊαα Ῥὲῦ 86 ποῖ δὲ ΥἹ οἱ ἀοουτπδηξιπι : 
εοὶ ΠΠ]υὰ φυΐϊάοπι 4]1ατιϊ 4, δ5θ πὸπ βαι 8. 
δὰ το] επάαπι βυιβρίοίοπεπι υἱεϊ, Ὑπ46 
οοπβοααθίαν,, αἰἱουπηαιθ βαπρθοία βἰηξ ἴα-- 
116 Θχθπιρὶα, ἔδπηθπ, ᾿ι84116 ἀπαπὶ σογίο οοτι-- 
βδιοι δογυαρία 6886, ΠΟΙ 6886 118 ἐπηθπάδιϊο-- 
ποπι δαἀπιογεπάδτα:. Λάδο δηΐπι Ἰυθτίοαβ 
6β8ὲ μἴο Ἰοοιι8, αὶ ἐπ ταγιἰι 8 46 νεγϑα-- 
ἴων, αὐ νογθπάμπι 811, πθ ἰπ διιρπιοπίο 
ἀυοαθθ δνοπίαι, ημποᾶ ἱπ υπρ] 8. 8}115 
Τεθὰ8 ἃὉ οπιπίαπι ἰθαιρογίιπι σταπηπιαιϊ-- 
οἷβ. φοπιπιΐββιιπι ψ άθτιι8, τὶ 4αἱ 86 ῥγᾶνα 
εἰ οογγαρία οοΥτίβαγα Ῥαϊατεῖ, ἱπίερτα δὲ 
ϑατπια σΟΥΤαπρογεῖ, [ἢ Τ6 ἰδπὶ δποίρίεΐ 
ἀπα ἰδηΐατηι εβὲ νΐα, 4186 τηδάϊιπι ἱπίθε 
᾿ποοπϑίἀθγαίδπι ἐθπιθυ ἐδέθη θπιθηἀδπιΐ, 
δὲ ϑαρογβεϊεἰοβαπι τε]! ρίομθπι ἰαθπάδο 11-- 
Ῥγούιπι βογίρίαγαθ ἰοπθαῖ: 86 ἵπ 6 
εξ Ῥοβίία, ὧδ αυδεταίασ, 8π ὁ, 486 
Ῥτορίεν γαγι[δἴθπη ϑιιβρθοία δαπΐ, οογίαπι 
ΔἸ φααπὶ ταϊΐοποι μαθεαπί. Ναπι δὶ τᾶ-- 
ο τεάάϊ ροίθβι, νἱϊ βυιϑρίοῖο ἀπὲ 10118-- 
ἴὰ πϑοαβ86 εϑὲ, δὰξ πηϊπυιδίτν 88] ἴθι. Εἰα. 
Εὐβο νἱἷβ, 4086 ἴᾶπι ἃ ϑεία!ερο εἰ Βεἰϑβὶ-- 
ἴο ογαὶ ἰοπίαϊα, πο8 ἡποῆμθ, δϑά αϊο 

χαοᾶο ἱπ ΕἸπιβι εἰ; βοπίθπεία Ἔχατηϊπαπάα 
Ῥτοοεάοταιὁ. ΗΟ επίπι τοπιονεπάδα δα-- 
δπιθπεὶ ομηϊβϑβίομὶθ οδυιβδᾶπι δὲ Ρ]θηΐιι8, 
αυδπῖ χυΐϊϑαδπι 8118, εἰ ἀοοακαίϊι8 ἐρίϊ. 



ΧΙΠ 

15 ἰρίιασ' ρυΐπιο τοθρπᾶτα Ραγίεπι 6χ-- 
Ἐπιρίοτατα Ρἴαπα δάἀβρεσιδίαγ. ϑαπὶ 18 
γεὶ (114, 11 υΐθι}8 Αθβείπεγα δα ρταθηΐο 
ἱτᾶρίοὶ σοπιβασνεσαπὶ, ὡὲ ἐπ Ηεγδο]α 8 
γ. ὅ5. 

ἱκέταν καϑεζόμεσθα, 
εἰ π Ἠεΐεπα ν. 1687. 

Ἑλένη, καϑέζετ᾽ ἐν μέσοις ἐδωλίοις" 
δὰ φυοι σφηιιβ τεζεγιϊ ροΐεϑὲ εἰΐαπι κλαί-- 
ἔσχον ρα ΑΟβομΎ απ; γαῖ ἴῃ αυΐθι8 

᾿ποῖῖο ποῖ νἱ δαὶ Ῥγϑεϑεη8 σϑροπθηάμηι 
6886, τὸ ἰπ ΑἸοεϑί. 181. 

κύνει δὲ προςπιτνοῦσα, 
4ι8]α Ῥ]ατῖπια σερεγϊαπίασ. Ψοϊπι ἰ4- 
Ἰλδλ ΠΟ ΟἸηΐ 81886ὲ ϑορμοοϊ, ῬΆΙοοὶ, 571. 

ὃ δ᾽ εἶπ᾽ ᾿Οδυσσεύς, πλησίον γὰρ ὧν 
κύρει. 

Ναπι δἱ εὸ ἰδπῖρογθ, 40 δὐποίαίϊοπεπι 
δἰ Μεά. χ11ο. βου ρϑὶϊ, δὰξ σορηίξιπι μ8-- 
Ῥυϊδδεῖ, αυοά οοπδίἀεγαίθ δ ϑόρβοο 8 
γεγϑαια ΟἸχὶς Βαϊ πιᾶππι8, δὰϊ ρ86. δὰ 
ἰὰ απίπιιπι δἀνογιϊθ8εῖ, τηϑ] υἱϑϑεῖ, ορί-- 
ΠΟΥ, {μετα τεργεμοπαϊε Βεαποκίαπι βεααΐ, 
ἦν κυρῶν σοντίροπίοπι, ἡμᾶπι ὧν κυρεῖ 
βουϊδεπέεπι Ῥογβοιπι. όστο δχοὶμαϊ 
ναὶ: Ἐ]Ιηβ]οἴπ8. ΔΡ μαᾶὸ αϊδβρυϊαίίΐοπο εα 
Ἔχεπιρ]α, ἴὰ 48 ΡῈῚ ογδβίπ δι δ] αίατι. 
811 δυρτηεπέμμι, 486 δϑὶ δἰίατι Β εἰβιριὶ 
βεπίοηΐία, Εἰαβίποαϊ βαπὶ μαεο  ΑΘβοΒΥ]ὶ 
ἴπ Ρεγϑβῖβ ν. 510. 

νικώμενον κύρισσον ἰσχυρὰν χϑόνα. 
4.0 ψεζϑὶι 6εο8, ημιΐρι8 δοΐδιι ΕἸΠπ18-- 
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1εἰ; Βαοοβατγιπι φαϊιίοποι Τιἰρβίθπβασνι 
ὈδγΡαγε Ἰἰοεῖ, τποπὶϊοϑ νο]ο, πε, ασυοά 
ἦπ δἀποίαίίοπε δὰ ν. 1152. 18, χαὶ 10}]16τὰ-- 
ἀἴ8 εὐτδῖῖ8 ἐγροϊμείαβ ῥγϑθξηϊς, ργὸ κύ-- 
ρισσον Ἔχ ομῖ, κήρυσσον, 8Ὁ ἐμοῖσ 
βοχϊρίαμα Ῥαΐεηϊ. Νάπι ΟΧομϊεπβὶ8 δα ϊ-- 
ἷο κύρισσον μαρεῖ. 116 οοτγθοίου 1116, 
αἰϊυα ἀρθηβ, βου ρίαγαμι Ῥοβιυιξ δίχα! θαι 
δπιθπἀδιϊοπὶ, εἶθ ταϊηΐπια ἱπορίδθ. 568 
μαθς οδίϊεν. [π εδάθπι Α}θομυ] ἔΆΡΌ]α 
ν. 490. 

9 ἔνϑα δηὶ πλεῖστοι ϑάνον. 
Οὔο Ἰοοο, δὶ ἰΐα βου ῖρβϑὶὶ ΑΘβομυ]υ8, πο- 
ἰδυιάδ εϑὲ ογαβϑὶ8 1π Ῥγίπιο Ἰοίι ἰεγιϊδο 41-- 
Ῥοάϊαθ, 4φιδε ἀαπι νδοιιᾶ δἷὲ οβδβιβίοτιβ, 
δὶ ῬΓΙΟΥ ὙῸΧ ΤΠΟΠΟΒΎ ΠΑΡ δϑὲ δοσεμίαπι 
Βαθεπ8, αἱ μη ᾿δικεῖν ἴπ Ευχηοπ. 85, 694. 
μὴ ᾿πόϑουν ἴῃ ΑἹ. 965. μὴ ᾽κάλειρ ἱπ Οδά. 
Ἐ. 452. μὴ εἰδόσιν, μὴ εἰδέναν ἴὰ Απ-- “ 

ἐαἰρ. 55. 265. 5585. μὴ ἴϑιγες Ἰρίάεπι ν- 
546. ᾿ἄπαϑες ἴῃ Οδά. Ο. 1196. πιΐπυ5 518-- 
νἱβϑ ε8ῖ, 8ῖ δαὰὲ εχ Ῥ]υσίθιιβ 580}14 018. εα 
νΟΧ οομπδβίαξ, δξ ΠΙΟΠΟΒΥ Παρὰ ααϊΐόεμα, 
β6ὰ δποοα εβὲ, αἱ παγκοίνῳ δάμη ἱπ 
ϑερὶ. δά ΤῊ. 6ι4. οἵου τράφης ἰπ Αἱ. 
558. ἐγὼ ὕκτανον ἰπ Οεά. Β. 8έά. ὅτου 
ἐφάνη ἴα Απίΐρ. 457. ἐγοὶ παϑον ἴα ῬΗΪ- 
Ἰοοίθε, 1012. μή μοὺ ᾿φέλῃς ἰδίάεπι ν. 955. 
ϑεὰά τεάθο δὰ δυριπεπίαπι. [πὶ Ῥαιϑἷβ νυ. 
θ9ά. : 
9 ἥκω. τάχυνα δ᾽, ὡς ἄμεμπτος ὦ χρόνου. 

Ηοο ᾳυϊάειπ Ἔχεπιρίπαπι οχἰ πιθηδιιω εϑὲ 
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Ἐκ ἰβίο ΠυπΙΘΤΟ, δὶ Αθβομυ]υ8 τάχυνε βοτὶ- 
511, φαοά α ΒΙοπηβε] ἴο Ῥοϑίϊαπι εϑι. 80-- 
ῬΒοΟΙε8 ΑἹ. δοδ. 

παίσας κάρα, ϑώδξεν. 
εἰ ν. ιτ5οά. - 

δώρημ᾽ ἐκείνῳ δῶκεν ᾿Αλχαμήνης γόνος. 
Οεὰ. Ὁ. 1θοα. " γον 

ταχεῖ πόρευσαν ξὺν χρόνῳ. 
εἴ ν. ι6οϑ. 

πατρὸς πεσοῦσαε κλαῖον. 
ἼταοΙ. 581. 

᾿Ιόλη καλεῖτο. 
εἰ ν. 772. 

ἐνταῦϑα δὴ βόησε τὸν δυςδαίμονα. 
εἰ 906. 

γένοιτ᾽ ἐρήμη, κλαῖο δ᾽ ὀργάνων ὅτου. 
Ῥμῖϊοοι. 56ο. 

ἐπεὶ δώκρυσα κεῖνον οὐ μακρῷ χρόνῳ. 
Ηδεο ἰρίταν οχηπία, οἱ δὶ 486 ἰϊδ ἔοστίο 
818 8ϊπ}}116 τερεγίατιίασ, ΡΙδπθ σεπιοσεπάα. 
Ὁ μᾶοὸ αἰθραϊαίΐοπε δεπϑοὶ ΕἸπιβϊεῖιι8. 
Νεο νοΐο γεΐτασαυὶ, φυδυμαπαχη 4υδεάδχη 
εχ μιἰ8 Ἔχεπιρ 18 ουαϑῖτι ἱπβο]επίϊοσεπι μᾶ-- 
Ῥεπῖ: φαΐρδιι8 ἀεοξάππι ρϑιιοᾶ δ᾽ πα!}1α, φαα 
ἐπῆρα δἰεσεηίων. Ψιάθαὶ ἀθ Ηἶβ, δἱ αυΐβ 
εχ οπιπὶ ρατίθ, συουβαμθ ραΐίθαὶ ογαβὶδ, 
ἀεϊοτταίπατε ἱπϑεξπεὶ, 46 αὰδ δάμιο ποπῖο 
δαὶ ΡΙ6πῖιθ δυιΐ δ ΒΡ} 18 Ἔχρ]ουΐε, απαπα 
Βεἰδιρία8 ἵπ ϑυπίαργπαϊε ογϊοο. ϑεὰ 
οροχίμεγαὶ ἰάτηθπ 1ἃ διαρηποπι ἀεἔεπδο- 
τεβ ἔδοεσθ, π6 νἱἀοσεπίυν ἱπ Π]υα νἱξίαπι 
ἐποϊῖο86, πιο Ἰορίοϊ ρεοξεομοπι ῥσιιοῖ-- 
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Οὶϊ νοοσατπξ, φιλιὰ οτα865 ἀμ Ροσσηὶ, 485 
ἀπ ἰδὲ Ῥογγαϊ δ βϑϑεηὶ ἱγαρίοὶ,. ποτ, ον ΐο8-- 
δεηῖ. Νάπι αἱ 1118, ταχεῖ ᾿πόρευσαν Θὲ 
ἐπεὶ ᾿δάκρυσα, 5ἰτα!]θ εἰῖ εἰ ᾿πιταξόμεσϑα 
ἦα Ευνὶρ. ϑΌΡΡΙ. δ21. ημοᾶ ποῖ ἅ8865-- 
ἀΐοσ Βεἰβϑίρίο ἦπ ἢ ̓ πιταξόμεσθα ταυϊαΐαται 
σοϊθηι, ἰαπιθπ 4118, 4.816 πλεῖστον "ϑα- 
ψὸν εἰ πεσοῦσαι ἴκλαιον, εἰ ἵπ ἶρϑα δ΄εο 
ΨΕΓΒΌΆΏΠΙ ΟΟΙΠΠΊ 88ιχα, αὐ εἰρέδον ᾿βρυχᾶ-- 
το, 4αΐθ8 Ἰαπάειι ΘΧθμρ] 18, τἰδὶ Ηἰ8 1ρ-- 
δἰ8, ἴπ αῃΐθυ8 αιιδοτίσηιϑ ᾿Ἰοἰξαπηπθ ἔμ6-- 
ας ογαϑὶπ ἔδοενθ, οοπῆσπιδρυπι ἡ 1ἃ 86η-- 

᾿ ἀἴομβ. Β εἰδίρία8, ϑΥπθορμοπδϑίῃ Ῥσδοια]τξ. 
ΠῚὰ γεγο δχεϑηρία, 486 ἱπ σοπϑιπα 

ψΘΏΪΤΘ Ῥοβϑὶπὶ, ἱπ {τὲ οἰα8868 αἰ βίσίθῖξ 
ἘΠπαβΙοἴαβ, αυάτιπι ἱπ ὈΥπια ϑἰπὶ 68, πὶ 
αυϊθα8 βἰπθ τηδὶτὶ ἀϊβροπάϊο δά αϊ δι- 
διποηΐαπα ροβ81} 5 'π βεσα μά, 486 ραν οτα-- 
βὶπ ἴπ Θοπηπιΐβϑασα ἀποχπι ψεγϑαιιχα ἰ0]-- 
Ἰαπέυνς ἴπ ἰογιϊδ, η86 πϑαΐῖγα σαίϊϊοπο 
ϑυβταοπίατι δἀποϊξίατιὶ: δαχιιθ οουγαρία, 
6886 Ῥχυοῃιποίαι,. Νὸ8 ααϊάθπι, εἰϑί 1118 
αἰνίβἷο ριὸ Ε]πιδ᾽οῖϊ Θοπ 8.110 γεοῖθ εδὲ δὲ 
φοπνθηίθπίοι ἔδοία, ἰδηηο ΠΟΠΠΙΒῚ] Ὁ 
δα γϑοδίθπιαβ, φιοπίαπι ΑἸ ἃ 6886 ῥαϊα-- 
χαῖι8, αυοα ἐπ ἴδο αἰδβρυϊδείοπα οοηϑῖάε- 
ταπάμπι 81}. 

Ονάϊαπιαν ἰΐδαιθ δΡ 115 Ἔχοπιρ} 18, χαδς 
ἧπ βεουπάα οἶα886 ροβαΐϊ Ἐπμο οἶα. Ιπ 
ἷθ ποῦ ἱπίεγοθάεσπιιβ, “υΐπ ογα 818 δ ἢϊ-- 
Ῥοαίῃγ. ϑατξ δαΐοπι μδθὸ: ϑορῃοο]ὶϑ ἐπ 
ἘΠ. γιά. . εν 
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κόνις δ΄ ἄνω 
φορεῖϑ᾽ - ὁμοῦ δὲ πάντες ἀναμεμιγμένον 

᾿ φείδοντο κένερων οὐδέν. ΝΣ 
θεᾶ, Οο]. 16ο6. ' 

αἱ δὲ παρϑένοι 
ῥίγησαν ὡς ἤκουσαν. 

Τταομ, 905. 

κρύψασ᾽ ἑαυτὴν ἔνϑα μή τις εἰρίδοι, 
βρυχᾶτο μὲν βωμοῖσι προςπίπτουσα. ͵ 

εἰ ν. οιά. 

κἀγοὶ λαϑραῖον ὄμμ᾽ ἐπεσκιασμένη 
φρούρουν. 

Πχο 411 Ἔχθιαρῖα τοππουθηᾶα νἱδθπίαν 
αὐ ἤρὸ παπῖεσο: Οδά. ΕΒ. 1544, ᾿: 

πύλας δ᾽ ὅπως εἰρῆλϑ᾽ ἐπιβῥήξασ᾽ ἔσω, 
κάλει τὸν ἤδη «Μάϊον πάλαι νεκρόν. 

ροῖο νϑιΐχα. καλεῖ ἀεαϊε Εγβαταιίιι9, δ6- 
υσίυδαι!6. δυτῃ οϑὲ ΕἸπιδὶθ8, Ελ Ἐπι 
τίρ, Ηδο, 1151 (1142, 6; Ῥογβ.). : 

πολλαὶ δέ, χειρὸς αἷ μὲν ἐξ ἀριστερᾶς, 
αἵ δ᾽ ἔνϑεν, ὡς δὴ παρὰ φίλῳ, Τρώων 

κόραι , 
ϑάχουν, ἔχουσαι κερκίδ᾽ ᾿Ηδωνῆς χἐρός, 
ἤνουν 8᾽, ὑπ᾽ αὐγὰς τούς δε λεύσσουσαι, 

πέπλους. 

Τπιο]εῖτια 01 ϑακοῦσ᾽ εἰποπάδπάιπι Ῥαυϊδέ 
84 Ηεῖδοὶ. φορά. 4ιοα ῥγοραὲ Μαιίμίαο, 
φοπδιτηδίᾳαθ δἀποίαιίο 0} 8 ϑίαθ ἵπ᾿μφ 
Τὰ οοπὰ, ΕἾοτ. ὁ ἐνεσεαὴς ἀντὶ παρατα- 

: 
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τικοῦ. Μετ δἶνα δἷς, δῖνθ αὐ γυΐρο, 
Ἰαρσίταν, ράταμι αρίς ἀϊσέαπι νἱἀδίαν, ἔχου-- 
σαι κερκί δ᾽ ̓Ηδωνῆς χερός, απο 5[0 ἀδπιίχχι, 
εἰ αὐὰ νἱάεο, τεοὶς ἀιοδγείαν, δἱ 46 
Τρεῖε, υοὰ ἴρβδε πὰπο ἰεχογεηῖ, ΒΕ 0 
εβδεῖ. Οὐδτε δἰϊαπυπαπι ἴπ δὰ βεπιθμεῖδι 
δπι, 4. ΠΠΙ ἴπ βεοα πα δἀϊίομα ἱσᾶροα-- 
ἀἰαταπι ἘΌΓΙΡΙαἰ8 ἃ Ῥουβοῦο οαταίαγισαι 
ϑομδδβεσαβ Ρ. δθ4. σοπηπηειπογανῖῖ, αὐ 1ϊα. 
δουῖρβῖβ88α Ἐπτὶρί θπι ὁγεάδηι: “ 

πολλαὶ δέ, χειρὸς αἵ μὲν ἐξ ἀριστερᾶς, 
αἱ δ᾽ ἔνϑεν, ὡς δὴ παρὰ φίλῳ, Τρώων 

κόραι 
ϑάκους ἔχουσαι, κερκχίδ᾽ ᾿Ηδωνῆς χερὸς 
νουν, ὑπ αὐγὰς τούςδε λεύσσουσαι πεέ- 

, πλοὺς. 
Ψιάδογαυς ταϊῃὶ εἰὰ8 οοπϊεοίαγαα δ] αι ασπι 
φοηϑνιπδιϊοπετι ἴπὶ 114 ἴρβ8, 4απα δἴϊα], 
βομοϊἰαϑίδε, χαὶ ϑακοῦσ᾽ παρα, ἀἀποῖδ-- 
ομθ ἱπνεηίσθ 864, αἱ τεάθαμπι δα 1114 
Θχειῖρὶα, ἱπ ααΐθι8 ταβιϊϊαὶ ῬῈῖ ογαϑὶπ 
δαρτηεπίαπι ροϊεδὶ, πθπῖο ποι νἱάεὶ, «1- - 
ξειτθ δὰ ἰπίε 86, ἀυσχη ἰπ 8]118 σεσθα, 
υδε Ῥεῖ ογαϑὶπ οοδίεβουπὶ, οοπία ποῖ 8- 
δίπια βδἰπί, αὐ ἄνω ᾿φορεῖτο; ἱπ 4118. τηΐ-- 
τὰ οομἰπποία, τὲ αἱ δὲ παρϑένον ᾽ρίγη- 
σαν; ἷπ 4]118 δἰΐαπι ἀἰδίαποία, ἱπίθγραπ- 
οἰΐομα ρϑυϑαμπι ἴπ τεοϊϊαπᾶο βεγὶ ἰὰρθπη- 
ἴδ: αὐ ποΩ ταϊγιτὴ 811, δὶ οὰἱϊ ἢδθὸ ρο- 
δίγειηα ογαδίὶπ σέβριθγθ σἹἀθδδαίαγ. Ῥὰ- 
ἴανὶ Δ σοπαπιθιποσα πὰ 6886, ἰππ| ὩΘ΄ 
ἈΘΡΙεχῖθ8ε Ὑἱάεσεσ, ἰππὶ ψΕΓῸ εἰΐατι αἱ 
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ΠΛΟΠΘΓΘΠΙ, 16 4118 ΘΧΟΙΤΆΤΘ ΠΒῸῸ ἀΥξτ- 
παδμΐατα δ ἐἰοξε πάθη άδτι δι ρτποιεὶ ομν185-- 
ϑίοπετι γε πεῖ. Οετγία δπὶπὶ δὲ τηΐπίιπθ 
ϑυβρεοία ΘΧΘπιρὶα ἀοοεπί, ποῖ ἱπιρθαϊτῖ 
ογαϑίπ ᾿π θυ Ρα ποιίοηα: εἰ ααΐ αἰϊεπάσγαπε 
δὲ τοοϊϊδτίομεμα Οὐδεοογπι, αἀι86 ΤῈ8 
πο εϑὲ εχῖρυιϊ πιουπεπίϊ, ἔμοῖ]ς 1π|6}]}-- 
ξεηι, 48 1ΠΠ1 ἀτίθ βίπιαὶ δὲ ᾿πἰογραποιῖο-, 
πραὶ βοϊγεσὶπὲ δὲ ογαβίπ ἱπ Ῥγοπιιποία πο 
ποίδγϑ. 

Μαρὶβθ δποθρ8 ἰυάϊοίτιπι 6ϑὲ (6 δὰ οἷαϑ8-- 
86) 4πᾶπι Ῥτίπιαμι ἔεοὶς ΕἸΠπΙ8] εἶτ8, 4086 
τὰ οΟπιρ] δοιὰ Ἔχετρῖα, ἱπ αυΐθι8 Δα 
δυρτιπδηΐιη 8:π6 ΨΟΥΒ118 ἀδἰγἰπιεπίο ρο8- 
ει, ἘΔ Ἠδθὸ ϑυπὶ: Αββομυ] ἴῃ Ῥεγβὶβ 

ον, 575. 

, ναυβάτης δ᾽ ἀνὴρ 
τροποῦτο κώπην σκαλμὸν ἀμφ᾽ εὐήρε- 

τμον. 

Ἐὶ ν. 487.: 
ἀμφὶ δὲ 

κυχλοῦντο πᾶσαν νῆσον. 

Ομοερῃ. γ55. 
πρὸς μὲν οἰκέτας 

ϑέτο σκυϑρωπὸν ἐντὸς ὀμμάτων γέλων 
κεύθουσ᾽ ἐπ᾽ ἔργοις διαπεπραγμένοις. 

Ἐὶ ν. 950. . 
κάνερ γὶ ὃν οὐ χρῆν, καὶ τὸ μὴ χρεὼν 

πάϑε. . 
ϑορῃοο 9 Οεὰ. Β. λ946. 

2 

εἱ 
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μνήμην παλαιῶν σπερμάτων ἔχουσ᾽, ὑφ᾽ 
ων 

ϑάνον μὲν αὐτός, τὴν δὲ τίκτουσαν 
λίπον 

τοῖς οἷσιν αὐτοῦ δύςτεκνον παιδουργίαν - 
γοᾶτο δ᾽ εὐνάς, ἔνϑα δύστηνος διπλοῦς 
ἐξ ἀνδρὸς ἄνδρας καὶ τέκν᾽ ἐκ τέχνων 

. τέκοι. 
Ἑυτὶρι 5 ἐπ Βδρομΐβ γ. 1οδ7 (1065). 

κατῆγεν, ἦν" ἦγεν εἰς μέλαν πέδον. 
κυκλοῦτο δ, ὥρτε τόξον, ἢ κυρτὸς τροχός. 

Ουΐρυ5 «ἀα!α1 ΕἸπιθ] ἶτι8 1104, φιοα δἰϊαιιι 
ἴπ βεοαηάα οἶαϑεα ροϑβυϊί, ἐσ ΕἸδοῖγα 8ο-- 
ῬΈΒΟΟΪΙ8 γ. γιά. 

νι φόγις δ᾽ ἄγω 
φορεῖτο" 

ἧπ 4ὰο ἄς ογαϑὶ ποῖ υἱάείαν Δ  ἴατα 
Ῥοββ6, Εχ᾿ Ηἰβ8 Ἰοοΐβ 1108 ἀπο8, 4πὶ βὰπξ 
ἀπ ΟΒοθρμουῖθ, ἴρ8θ. Ὁ]ῖρο ἀθάδπι δυρ-- 
χαεητὶ ἀεέεπβουίθβ. [Ιπ Ῥυΐοσα δπΐπι, τὰ ἡ 
ἅμπο Ῥογβοῆτβ τηΐγᾶτι οἴ Υἱχ Ἔχρ  οα ]-- 
]επι βουϊριαγαπι σεοερὶξ, πρὸς μὲν οἰχέτας 
ἔϑετο σκυϑρωπῶν ἐντὸς ὀμμάτων γέλων, 
κεύϑουσ᾽ ἐπ᾽ ἔργοις διαπεπραγμένοις, τι6-- 
4.6 ἔϑετο, δὲ ϑέτο ΔῸ ΑἜβοθυ]ο ρο-- 
δἰἴασα ραΐο. ἴῃ δἱΐεγο διΐθαν πευαΐπεπι 
Βοάϊθ ἔογε. βρθτο, αυΐ, χυοά Ῥουβοπυβ 
εὐϊαϊ!, ἔκανές γ᾽ ὃν οὐ χρῆν, Ῥοϊϊι5, 4παπα 
δὰΐ ἔκανες τὸν οὐ χρῆν, δυὶϊ ἔκανες 
ὃν οὐ χρῆν τεροπεπάμπι οεπβεαί. Πθ 
οδείοσῖβ ἀυδετο, υΐ δαοίιπι 511, αἱ ᾿ἰρτὶ 



χχι 

Οπηπ68 Οὐηϊτἰδηξ απρυπδπέιπι, απ 1ά ἐδ-- 
πιθπ ἜΧΒροδηὶ ἱπ Θορμοο} 8 ΡΑϊοοἑοία 
γ. δ44, 

ἐκέλευσ᾽ ἐμοὶ τὸ ποῦ κυρῶν εἴης φράσαι" 
εἰ π΄ ΕἘΠΡΙρΡ 418 ΤρΗῖρ. Αὐ]. 49. 

ἐγένοντο “Δήδᾳ Θεστιάδι τρεῖς παρϑένοι. 
εἰ ἱπ Βαριμΐβ ν. 1288 (1294). 

ἐμάνητε, πᾶσά τ᾽ ἐξεβαχχεύθη πόλες" 
εἰ ἰπ Ηΐεγο. ἔωτν. ν, 458. ᾿ 

ἔτεκον μὲν ὑμᾶς, πολεμίοις δ᾽ ἐθρεψά- 
μην. 

εἰ πεβοῖο ουΐα8 δραὰ Ρ]αίϊαγοματα. Ὁ. 
ὅγπιρ. ΨἼΠ. 15. Ρ. γάγ. Ἐ. 

ἐγένοντο τοῦ μὲν Ἡρακλῆς, τοῦ δ᾽ ἥρε- 
τος. 

᾿Μίγαμι μοο διρίδοῖοι βοἃ Ὡμπο πο τας 
βροπάεθο. δὰ μᾶπιοὸ ᾳαδεβείοηθμι. τίμα 
επὶπι ἰοτ απ, ααπι ἔδοῖς ἘΠΠ)5]οῖα8, 6χ-- 
ἘΠ Ρ]Οστιτι οἰαββθτα ΘΟ ϑἰ ἀογασΘ γΟΪο, 

Ἐπ Βυΐὰ8 αϊάεπι οἷα8818 δχθιρὶα εἰϑὶ 
μοο φοτατηηθ μαροπῖ, φαοα π0}]6 ταϊΐοπθ 
ϑυρτηδηΐο Ἰοσιπι οοποδάμτξ, ἰδηπθῖι 811- 
ἤμδ ΘΟΙΊΙΠΙ, 6861}6 ποῖ Ἔχίρυιδ ναγι ΐα8 
δοἰ, ΑἸδγαπι Ῥυίπιο δὰ, 4186 τηδᾶ ἱρβίῃβ 
βεπίοῃία σουτιρία δαπί, ΑΘΒΟΉΎ]ὰ8 ἐπ 
Ῥεγβὶϑ ν. 515. 

οἵδε ναὸς ἐκ μιᾶς πέσον. 



ΧΧΙ, 

ΟοἸἸαυ Δαίδπι ἃ ται 8 Ῥουβοηΐ οοπίεοία-- 
ταπι, 4ιιδπι 501118 ψε τ Ὑ Δαν ]]δβὶι8 ἔε-3 
οἰϑϑοῖ δὰ ϑορβοοὶ β Ῥμίοοι. 574. νοὶ]. ΤΙ 
Ῥ- 47. οἵδε ναὸς ἔπεσον ἐκ μιᾶς, εβο ποι 
Ὑπθ! οσα πὶ 6886 ψα]ραία Ἰθοϊΐοπα οομΐοπάο. 
1ὰ 8ἰ φυΐθ ταϊταθῖϊαν ἰᾶπι οοπβαοπίεν ἃ 
σχαθ ἀἴοι, 18 οορίιει νεἰΐπι, τα]θι εχ 116 
οοπϊεοῖασα ΠΟ ψευβατι Ῥγοἶτθ, 48] 6 τ, 
Ἠοαΐϊθ ἔουϊαββθ αιιΐθ ἤδοϊδὶ, δβαιἰ8. πδθπ8 
σοῖθα. ἀποάιο τηρᾶο 'π ρεάθ οοβθγθ. 
ἈΕβομΎ 8. 18 ποὸπ βου ρϑιι. Μ,ιπὶ αυϊὰ 
νἱἀεαΐαν, ἰὰπι ἀϊοαπι, ἀπαπι 116 ταῖδὶ ἃ 
ταῦ εἶ8. τημ]ουιπι οοηϊθοξιγ 8 ΠΙΡογαπάιι8. 
γι. Νόοη παϑιϊὰ8β μαρθὲ {]πὰ ϑόρμοο 8 
ἴπ Απεῖρ. 4ο5. 

ΑΡ. ἢ καὶ ξυνίης, καὶ λέγεις ὀρθῶς 

κο σῳς ἃ φήο; 
Φ. ταύτην γ᾽ ἴδον ϑάπτουσαν ὃν σὺ τὸν 

ψεχρὸν 
ἀπεῖπας. 

Ἀροὶς πἰο ἃ Βγυποκῖο τϑροβίϊππι 6886 
ἐδών, ἴπι φΟμξοδδὶ οϑί, Νεᾷμθ ἴὰ Επτὶρ. 
Ἠξεο. 580. 

τοιάδ᾽ ἀμφὶ σῆς λέγον 
παιδὸς θανούσης, 

φμίσφματα μοάϊῖε: εσῖξ, χαὶπ λέγω ἃ Ηεα-- 
ἶο ἱπνοπίαπι Ῥγορεὶ. [Ιῃ Οτγεϑὶθ Ῥᾶτ8 

οοάϊοαπαι ν. δοῦ. 
αὐτὸς κακίων γένετο μητέρα κτανών" 

ῬΔΥΒ8 ἐγένετο. ῬοΙβοπιι8 τϑοῖθ, μητέρ᾽ ἐγέ- 
ψέτο κτανών. ΙῺ ΑἸοοϑβὲ. 841. 



ΧΧΙΙ 

ψῦν δεῖξον, οἷον παῖδά σ' ἢ Τιρυνθία 
᾿Ηλεκτρύωνος γείνατ᾽ ᾿Αλχμήνη Διί, 

Μετγῖιο ΒΙουμῆθι αἱ επιθπάδεϊομθπι, ᾿Ξλε: 
χτρύονος ἐγείνατ᾽ ᾿Δλχμήνη Ῥτοραὶ ΕἸτα8- 
Ἰεῖι8, Νεο πιᾶρίβ8 ἀπθϊαπάυπι, ααΐπ ἱπὶ 
Τρὶρ. Τα, 858. ῥτὸ ὕδραινον Μυβρτανία8, 
Ῥογβοπτι8, δ] ἴ4 6 τϑοῖα ἰδ! οανοσίης ὑδραί-- 
ψεὶν ΒΟΥ ΒΘ Πα ατὰ 6886, 4μπ| ΟἸππία, 48 
δπίεοείαμε, Ῥὲῦ ἱπβηϊίνοϑ ταϊδίᾳ ϑβἰπῖ, 
Ας ἀοθεῖ Π]Ἰυὰ ὕδραινον ἰδπῖο τπᾶρὶ8 ὑσὸ 
οοτγαρίο μα οτὶ, φυοα πυ]]απι αἰϊὰ ἐχ-- 
δἰδὶ Ἔχ θαι απ Δα ΠΊΘΩΙΪ ἐδ ρΟΓΆ 18 ρτο- 
Ῥίεν τπείσασα πθρίθοι!, Η8 δοοθάδῃι ἀὰο 
4}1} ᾿πίθι. 86 ϑἰ πη] ταὶ Ἰοοΐ. ϑορβοοὶίβ ἱπ 
Ὑτδοι. σ57. 

ἱδροὺὴς ἀνήει χρωτὶ, καὶ προςπτύσσετο 
πλευραῖσιν ἀρτίκολλος, ὥςτε τέκτονος, 
χιτὼν ἅπαν κατ᾽ ἄρϑρον: 

εἰ Εγὶρί 418 Α1ο. 181. 

- πᾶν δὲ δέμνιον 
ὀφϑθαλμοτέγκτῳ δεύετο πλημμυφίδι. 

Νοῦ ἱπιεγοθάδμι, φαΐη Ηἷ8 σποαὰθ ἐπ 105 
οἶδ, φαοὰ νἱτῖ8 ἀοοιί8 Ῥ]δουΐξ, προςπεύσ- 
σεται εἰ δεύεταε τεροπδίατ. 

᾿ς ΜΙάοον. πα, ἑδπία ἐχθιηρίογαπι ο0- 
Ῥία ἀοἔεποοτίθιιβ δι βπιοπι! Ῥογιιΐβδα, ἐχστ 
οερεῖ8 ρεγραιιοῖβ, ὧἀθ ααΐθὰβ φαϊά ἐπι 
τεῖι ὈρΘγῖ τ ἀἰβῖα}}, δα] 6 πὶ σαρι αἰ αἰ18 δὰ-- 
βριαίοπεπι Ἂιρῖ586. Ουοά 51 αὶ εγυπῖ, 
«4 χης βγη! ουϑθατα, 4πδπα ἀεἔεμάο, 



ΧΧΙΥ͂ 

ἀρθᾶχα ἦπ᾿ ἀἰβοσίπιθιι δ δαχίθθ6 ραΐοπε, ΗΣ 
ψεϊίπι οορίϊεπε, πο 6886 ταρ]118, 864 ἀΡ-- 
[18 ἜΧεπιρ 18 οριι8, ἰδπἰαπηι6. ἃρ6886, ταῦ 
86 ρθε τεριαίανὶ Ἔχθιαρ]α, οοπβεγαχιξ 
Ἰχυΐα δὰ ἐχαπάδπι οταϊββϑίοπεπι δ ρπιθιεϊ, 

68. αἱ ρεπα ἀδβρεγανΐ ἀερθαϊ, δἰ τἰΐ Ρ]ε-- 
τίϑαιε δοχιιπι Ἔχ ρ]οσίιπα πΕο 6880 δἰ. ο-- 
με επῖπιὶ Θ ΧΕ ρ]οσιιτη 18 τοπὶ βέγεσε 46-- 
οτεῖ, ΠΣ βῖγΘ 15 ΠΌΠΟΙΟΣΈ ΤΙ ΠΘΥΤΙΙΟΙΙ-- 

Ῥ8, βῖνγθ 41118 ἴπ Ῥαγιΐριι8 ἱγαροβάϊδθ ῬγῸ 
χαοιτὶ σοπηχεοαϊ αἴθ τποάο πϑιγραίαπι 6886 
δυρηηεπίαπι, χη 060 περί εοΐιπι ἀθπλοπβίγασθ 
ψεῖει. Ουοά οοπίτα φαΐ σονεἰβ ἰαπίταχι 
φομαοπεθαϑ ἀἰθϊεοίαπι 6886 απ ρηηθπίατα, 
Ῥαϊαῖ, δὴ 1118 Ἔχοπιρ] 18 οπιηΐθ8 ἀρ :-- 
ΦΑΓΘ οἷι8 ομηϊβϑίοπεπι ἀθροὶ, ἱπ 4υ]ρὰ8 
1118 οομα!ἐΐομε5 ποτὶ 'π6888 σερουϊδηΐατ. 
ἽΝεοεββα οϑὲ διΐεπι, ἀπατι (6 Η18 ἀποιι8 
γεγιπι δῖ, δὰϊ πυπιαυᾶπι ἱπ ἰγίπθεγὶ 8 
ουηΐϑϑιιπὶ 6888 ΔΙΙρτηΘππι, ἃαΣ ΤἈΤΌ, ΘΟΥὰ 
τἰ9. χφυϊδυϑᾶαπι σοπαιἸοπίθιιβ: ΑἸττοσ ϑῖπαι 

ἀειγδοεῖο ἀίψας δαϊεοεΐο. 
ΙΧ), Θἰ181Πὶ 81 ῬΒΙΟΙ881 ΠΧ 

Ἰχοιρίαπι ἰγαπῖ ροσϑί παῖ, 
2. πὸ χϑϊϊο ἰάοπεᾶ ομηΐβ8-- 
ν ἀοξοπαϊ, Εἰοπίπι φαοά 
1145 ἱπ Αἰεοα βοεβὲ ἔοσα 
188, 81 ὩΠΗ1 ργὸ σοῦ- 

ταρίο Παρεπάμπι δῖ, πίϑὶ χαρά ξοΙ]α 
εμλοπάδατὶ ροϑϑὶϊ, αὶ 1104 αυΐάοπι γϑγ]8-- 
δἴπιθ ἀϊοίιτα, 864 ποῖ ἐσ οπημὶ ρατίθ ἴπὶ 
βδπο χυδάταὶ ἀδ διυρτπθπίο παβεβιίομει. 



Χχν 

ῬΡτίππιπι επὶπι πρπ Ἰΐπρτδο Ἰορὶθυ8 τθ- 
Ῥαρπᾶὶ διρτπθηιὶ δρίθοο, βε . ἰαπίαση- 
Χησάο ἃ σομητηνηΐ ὑ8ὲ (ἰβοεάϊς, ααπὶ 
εἰϊαι ἴῃ 4}118 τερυβ ἱπίθγάσμη (686 11 υἱ-- 
ἄεμαιδ. Π)εἶπαα ἤθη αἰ ῆου]ια8 ἐπιοπάδπας 
δἰξαυπι Ἐδὶ ἱποουταρίδε βοχριυγᾶθ, δε 
ἀρδίῃϑ βοσιρίαγαθ ργοῦὈ 1185. Νὰ πὶ εἰΐδια, 
Φογταιρ ἰϑϑίπια ηυδεαὰα, αἱ ΠΙυὰ Αε- 
8ΟΆΎ} ἰὸφ ὄμ τὰ Βαρρ]ϊοῖθυι8, επιοπάδία. 
αἰ ΠΟ α δαπὲῖ, δὲ ἰᾶπιθα πὸρ Ρρβϑιῃξ 
ῬτῸ δβἰποειῖβ μαθθιῖ: ἤπ86 ὙοῸ τεοῖθ» 
δρίβθ, Ῥυΐίοσε, ρτανίϊει: ἀἰοία βυπὶ, Ἰάψια 
αἰϊψαάπάο 18, τι σοντίρεπαο πομ Ῥοϑϑὶπὲ 
ποῦ Ῥγᾶνα, ἱπερία, ἱπυθηιϑβία, Ἰδηρυΐδα, 
Βοτῖ, εα 418 ποι ἀδξεπάεημάα μοιΐι8 δὲ 
οοχαπαιπίθ μα, αιᾶπι ἱπιραρηιδηία οἰ 18-- 
Ῥείδοίαπάα τυ Ἰοα , 

Τα αὐ γεπίαπι δα ργοροϑίἑπι, Ρᾶγ- 
ἵεπι Βυιΐῃ8 τεὶ ορέϊπιθ ταῖηὶ Β οἰ βίβίιι8 νἱ-- 
ἀείυν Ῥογβρεχίϑβε, πίϑὶ χαρά 1116, χιδπι 
«υἱθυθθαπι ἴπ Ὑογθΐ8. νὶπι δα86 δηϊτηδᾶ- 
ψεσιϑ8δεῖ, εἰΐδπι δὰ εὰ σευρα ἐγαηβὲμ]ε, 
ἦπ υΐθυ8 δὰ νἱβ πῦ}]ὰ δῖ: ὰὸ ἢδγὶ ποῖ 
Ῥοῖαΐξ, χαΐπ ἰοιίυ8 νον ἰαΐθτα ἀἰδραϊαιίο-- ᾿ 
τιὶβ τοάδεγεὲ βαβρεοίδπι. ΟἸδπιοῦγεπι ἰΐα 
τεϊγδοίαθο 1]Π|ὰπὰ φυκαϑιΐοποπι, πὶ δα θιιπι 
ἀπδεαυθ βεπυϑ τείεγαπίιν, ποάμθ ἱπίθι: 
86 Ποχημϊχία, 8]18 81118 ἤάεπι (οἰγαμαπί. 

Αἰχφαθ ἀασπι οπηϊβϑῖο διιρτπθηι Ῥτο-- 
ΡῬτίδ οἱ ἀϊοϊϊοπίβ μοείζοαβ, ρομβεπίδηθιι 



ἌΧΧΥΙ 

ε8ῖ, δὶ εᾶπι δ] συδπᾶο ἱπ ρεδοβίγομι βεσ-- 
ΤΑΟΠΘΠῚ, ἃ Οἰλΐτ8 ταϊϊοηθ αἸΐθηα εϑὶ, ἀπ 
ξεγγὶ Ἰἰοίϊααι ξαϊξ, 14 101 ἀπιπίαχαὶ σοι-- 
οαϑδιιπι ἔιι1886, Ὡδὶ δἰ ΠρΌΪατ 8 ΔἸ’ααα οδιλ 85: 
εβϑϑὲ, ον ἃ σομησαιήϊ τι ἀἰσθμαϊ πο 
τποίο. βἰπε οἴεηβίοπε, βεὰ οἰΐδμ οἵιπὶ 8}1-- 
408 Ἰαυάς τεοθάεχοίανυ. Αρογίαπη δὲ 
δυΐοπι, φαοπίαπι ἐκ ροβεϊοα ἀϊοιΐοπϑ βιασαι-- 
Ῥία εβὲ δδίθοιΐο δυριαθιιΐ, ἀθρογα εἰὰ8 νίπαὶ 
Ἑαπιάθπι 6586, 486 δϑὲ οπιπίππι ροείϊοα-- 
Ταπι ξογιπάσαπι, τι ογαἰϊοπθπὶ ργανίοσοπι 
τεάίαι, 14. δυίεπι ααμππὶ ἀἰοῦμ8 τηοα 8 
Βετὶ ροϊαονίξ, ἀπο, χαρὰ γεῦρα οατεμια 
δυρπιθηΐο δηϊ]αΐα8 αυϊδάδτη βοπαηΐς 
ΔΙιογο, αυοᾶ παπιοτι μαρθας Αἰΐαπις 
Ῥτίυβ ΠΠὰᾺ σοραίαίαπι 6888 ἃ ἐγαρίοίβ 
Ῥαϊΐοι: δἰ θυ ξηΐπα, ααθπιδαπηοάμχα ἐκεξ- 
ψὸς εἰ κεῖνος, Ῥγοιὶὶ οοπιπιοάμππι εβϑθῖ, 
ἀϊχογαπί, εδἰΐατι ἀρτηηεπίατι ῥγοτηΐβοαθ. 
ππο Δα] ἀἰββοπέ, παποὸ οτηϑἰϑϑθπΐ. [1{68-- 
416 5ὶ οπιϊϑασιιπὶ δ] ααᾶπάο, αἰΐεγαπι τ -- 
Βροχουϊηὶ πϑοῦϑ86 δὲ, παχποσιπι αἴοο, 
Ιάψας οοπβῆνπιδίαν εο, φαοὰ ἃαρτπεπίαχα, 
᾿θιιρου8]6 ποῖ αἰϊεοογιπὶ,, Ἡαϊα5. οπΐπα 
ΔΡΙΘοῖΐο δὰϊ ποῖ χη πα πηθ τη, δι], 81 
τημίαϊ, ταϊπαϊξ Ῥοϊΐα8. οἷι8. ρτανὶϊαΐθμ, 
πάη αὐ ἀπροαῖ. ΑΟ Ργοξεοῖο, 8ἰ αἱίψιδ. 
εϑὲ οπιϊἐθηαΐ ἀαρτηθιιὶ ᾿πϑία ταῖϊο, ἀθρθῖ 
68 ἷπ ἰρβα σεὶ πϑίιιγα βἰΐα 6886: δ οααῖπ 
ἡπϑηΐβ ἴογεὶ πᾶθο οπιμῖ8 ἀἰβραϊαῖϊο, 488-- 

118 πδοεβ86. δϑὲ νἶβα δἰξ 118, 4ιὶ Ποὺ δρὶ 
Ῥυϊαγαπί, αὐ οπἰοπάοτείατν, ἰοππογο δὲ πδὶ 
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(οἰ ΠΠ δἰ ἔασι 6β88δὲ, αἰ θοὶθβ8 δα ριπθηΐαπι ἱγᾶ-- 
δῖοοδ, 

Τριξατ φαααπι οπιπΐβ8 γε δαϊθοιῖο ναὶ 46- 
ἀγδοιῖο διιρτηθηεϊ δα πα πιθτιτα βρεοίατε ἀ6-- 
Ῥοαΐ, 18 ααΐοτη ἀπ ρ]6χ βἰξ, αππ8, αι θτα αλᾶ 6 
πὸ νοχβρβα ρεὶ 86 μαρθῖ, δ] [61 νϑυβιι σαν 
[λο1]6 Ἱπιο!]!ρίτασ, ασαοὰ δὰ ἰρβίιι8 νεῖ 
πυπιδγιχη αἰἐϊποὶ, 1Π4 οπιπία, πέσον, ϑά- 
νὸν, ϑέτο, κάνες, ἴδον, λέγον, γένετο, ταυ]- 
ἴο ἀὈ 8 φαϊά βοπᾶγθ, {αδπὶ αασιπ 86- 
ἀτὰρ δαρπιοπίαπι: ροείατηαθθ, αὶ ἴδ-- 
Πα νεῦρα 1ἰὰ ΘΟ] Οσᾶτα πεβοίαϊ, αὐ δὰρ- 
πηοπίσπι βαυγαίαν, ΠαΡΘπ πὶ 6888 ἱπηρο- 
αἰ εἰβϑίπηαπα. Τίαααθ Ποο ἐοΐατη βαπιϑ᾽ ψ οι 
Ῥογαπι πιιϑητιᾶπι 8'π6 δασηιθη!ο ἱπ ἰνϊ- 
ταδὶ γ 8 ἀβατραϊαπι 6856), ΟΟΣΕἰβ5 πηαπὶ Ῥὰ- 
ἰδυάππι 68. 

ΠΙᾺ χϑιῖο δϑὲ δἰιι8. Ὡπιποσὶ, 4] ἱπ 
γευβίθ8 ἱπεϑὶ, Αἀ Βαπο φυοά εἰιἰπεὶ, 
Οπιΐββϑῖο δαριηθ δὰ δο8 ἰδπίμπι ψετ-- 
δασπι ἸοΟ08 βρεοίατε ροϊθϑὶ, ἴῃ αυθι5 
ταδρτιὶ τοξεγὶ, 40 8}} αἴατθ παπιετο Ἐξ 
δαΐθμι 1Π ΠΌΠΙΘΙῸ “ ΘΓΒΙΛ.ΠῚ, ΟΠ ογϑίιο 

δὰ 6ο8 δοοθάϊι, ἱπιἰϊαπι ογαιοηΐβ, φαοᾶ 
Ῥίεγαπιαιθ Ἰάθηι οαὰπὶ σθγϑαμαι ἱπι 0 δϑὲ, 
18 Ἰοου8, 4υἱ βἰπραϊατετα ἀαδπιάδπι νἱπι 
αι δ ργοπιιποίαξϊοπεπι. γϑυθοσιιπ, 
ἴωπι δα δοῦππι ΟΠ Οστπδιϊοποιι μαθθδΐ. 
Νατα ψαστι ογαεϊοτιβ θα δἰ: οομβίϑμϑ θχ 
δίαιθ Ἱπιπια δ 118, αἱ, δἱ φυοὰ γεῦραπε 
Ῥτιδθοῖραθ ἀγρογὶ νεϊπαυθ, ἴΔ ἴὰ ἱπιο 
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δοπίθμἐϊαθ οο]]οοοίαγ: πᾶπιὶ δροπίε αηἰι18-- 
4πι6 1π|0]]ρῖϊ, δὶ φαδπᾶο ἱπνευίαπίιτ 8θιι-- 
ἰδπιῖαθ, αἱ ροιίβϑίπια νοχ ἴῃ ἤπο οἱῖ, ὰ 
ΠΟῚ ΡΟ886 181 ΡτΟρ οι ̓ρϑ8πιὶ ΠΠ]απὶ ἸΘρθπι 
Ἔρεὶ: Ὁ 11 16ρῖ8. αΐα8 πϑοαϑϑἰία8 ἀοοιϊε 
οεἰα8 ἴπ Ῥγὶποῖρ 15 γθυβαιπι ἔοιθηα8 γοι-- 
ΟΥατα δἰΐϑμι τεϊποϊδηΐεβ ἀρίατα πυπιθγὶ8. 

Ἑϊαβηαοάϊ ἀαστα Ρ] τίμια εχϑίεπὶ δρυᾶ 
Ἐρίοοβ νείβγεβ ϑχβπιρὶδ, αἱ, 

ἐπειδὴ νῆάς τε καὶ ᾿Ελλήςποντον ἵκοντο, 
χαυϊίο ῥδυοίοτα ἱπνεπίαπιαν δραὰ ἐγαρσὶ-- 
ορ8, 4υοά Ηἰ δενθυίογεβ 9ἰδὶ 16ρ68 βογὶρ-- 
δεγιαηΐ, 864 ἰδηθθα δἰΐψυα: 4αογαμι 6Χ-- 
Θπιρ]οσαπι ἀπαπι ἴῃ Ἀπᾶρδαϑὲϊ τιϑὰ σΘΓΏΪ-- 
αν, 41 ἴπ 80ῖο ρυΐπιο ἐγ πιθιγὶ ρβάβ, 8ὶ 
πΟΠΊΪπαπλ ῬΓΟΡΤΙΟσαπι πμθοαβϑἰἰδίεπι Ἔχοῖ-- 
Ῥία8, σοῃοθββιι8 δϑὲ. ϑεοαπάαπι εβὶ ἴα Ῥτο-- 
ἀυοεπάα ρχορίεν ροηάυβ ψευθὶ Ὀγενὶ 801- 
1εθα ποπιηβ ᾿γορυῖΐ, 4ιδ]α βαπε ΑΝ 
ΒΟΌΥ Ἱππομέδοντος, Ἰαρϑενοπαῖος, εἰ 
ϑορῇοοἹ 8 ̓“λφεσίβοιαν, βεοιπάδπι Ἰοπη-- 
ξᾶτα Βαρεπίία: ἐς ααΐριι8 ἀϊοίαπι ἱπὶ 
ἙΙοτα. Ὁ. Μ. ν. 44. εἰ θο. Τδυίαπαι πο- 
Ῥὶβ ἴπ διριποπὶΐ ποι 80] απι Ομ  β8ΐοσιθ, 
βεἃ εἰΐατηι δαϊεοϊίΐοπθ ροβίίαπι υἱάείαν.. 
1Δ ρίξαν ἴαπι ἐχρ]ηδθί πιι8. 

ἽΝαπιοτιιβ ἱπ ὁπιπὶ οἀττηΐπα ἀρ ]εχ οβὲ, 
τιητι8., 4αἱ εϑὲ πηοίγὶ ργορυῖι8, 8] εν οτᾶ-- 
τίσι Μειγίοοσαπι παπιθροχαμι ἐπί εϊα, 
δαπὶ ἐπί εἶα ογάϊπιτι, εχ ηυΐθυβ 4υΐβαπθ 
ψεΐϑιι8 οοπηροοίία8 68ι: ογδιϊοπιίϑ πυταθῦ 
ΤΟΧΌτα ἰμϊιῖα 1θὲ δαπὲ, τιθὶ πονὰ βθπιεπίϊδ 
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ἱποῖρῖα, Ψιυνίαϑαιο πυπιετὶ "ἐπί δα ἐπὶ 
εὐτηθπι, ααξ ἱπ ἀἴνευβοϑ Ἰοοο8 ἱποϊάαπὲς: 
ἐπ δασπάθπι, τοδὶ ογϑῖϊο οαπι ἰρ80 γεγϑιϑ δι 
Ὀγάϊι8 ἐπ σψογϑυι Ἰηϊἴο ἱποίριῖς πὶ ἀΐνετ.- 
808, 4πτπι οτγαὶϊο ποὰ ἱποιρὶξ ἐπ σϑϑιβ 
δαὶ οὐ πΐβ ἰπἰτο. [πὸ τϑοϊἑδίίομθ ψγ- 
δαιτὶ, 4πομπίατι ΠΟΤ ΟΓΑΙΟ Ῥτορίοι τηθ- 
ἔτπιττι, 8εἀ τποίγιιπι Ὀγορίευ οὐδ ϊοσιθτα ἴπ-- 
σνεηίυπι δῖ, Ῥοϊίοτ εϑῖ, ὑθὶ ἀἴνετνϑα. δϑαπὲ 
πιγίασψις παπηουὶ ἐπί ι18, οτδιϊομ δ τιαπιθ-- 
τὰβ, ἴΐα αἰ ταδίσίοαπι ποῖ ἰ0}1αὲ ᾳυϊάθηι» 
βεὰ αρίθ πιυΐοϊ : αὐ ἴῃ 8 ψεγϑῖθα8: 

ἀλλ᾽ οὔτε σιγᾶν, Ἰ οὔτε μὴ σιγᾶν τύχας 
οἷόν τέ μοι τάςδ᾽ ἐστί" 1 ϑνητοῖς γὰρ 

γέρα 
πορών,"} ἀνάγκαις ταῖςδ᾽ ὑπέζευγμαν 

τάλας. 
Ηος ψεσϑτι8 4αὶ δ πρι]ο5 ἰἰβάθιι οἰ πΐθα8 
ἀἰϊδιίποῖοϑ τεοϊϊατεῖ, αὐ Ῥαοτὶ τπθέγα (18-- 
οεπίοϑ ἔδοϊαπὲ, ταδέγτιπι Ἔχ εἰδοσγεὶ ἰδτηθὶ-- 
οαπι, πὸπ ογϑιϊοπεπι ἱπ Ῥαγίοϑθ, εχ αυϊ- 
Ῥὰ8 οοπϑδίδξ, αρίβ αἰβιϊποίατα. Ἐεοϊίαπαϊ᾿ 
ἐγρο βυπὶ ἰϊ8, αὐ ῬΥίΐπατιβ τιϑἰἰαῖοβ ἐσίπιε-- 
ἘΠ ογάϊπεβ μαρεαῖ, αιιΐα 1146πὶ δἰΐϑπῃ πὶ 
σεῖθὶ8 δαπιῖ: ἴῃ δεοιπᾶο δαΐοπι ἱποίἀαΐατ 
Ῥοβὶ ἐστί, εἰ ᾳυοά δβεαυϊξαν πιϑιαθταπι 
εἰϊαται γευθαπι πορών ΠΟΙ ργθμαπάαϊ, τε- 
Ἰίφιῖθ ψευθῖ8. αἰτίπαττι ταθυαρταπν ἱταρ] 6π-- 
Ἐθα8, ϑεὰ ξαοϊεπάμηι ἰά εβὲ εὸ ἰεπιρό-. 
ταπιθηΐο, αἱ βουνείαγ, 4 υδηΐμππι ἤετὶ Ροι- 
δὲ, τηδέγϊ 8 Πατηθσιι8, π6, 4αἱ δυδίαπὶ, 
Ῥτοβᾶπα 86. οταίϊοπεπι δαῖτα ραΐοπί, Μο- 
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ἀτίο8 ΠΌΤΠΕΤΊΙ8 ῬΕΙ͂ 86 8018, αιΐα τισὶ 
Βαρεὶ ογαϊϊομθμι, οπιμθι8 ἵπ γευβῖθιι8 
Ἰάοπι εϑὲ, πεὸ ἔθυὶ ροίεβὲ, αὐ ὑπι8 ἔγὶ-- 
χπεῖθ τπείστίοιιβ 40 ἴπὶ 1000 ταϑίοσ θα. 
νἷπα πασηοτὶ μαραδῖ, απ 118 πηείγιουιϑ 
αὐϊπαθίοτ. Ηοο ογβιομΐθ ρσορτίαπι δὲ, 
ῤ δ᾽ νευραπι ᾿γᾶθ 110, τάδοαια δἰΐϑιπα 
Ἰυχηοτὶ Ῥᾶγ8 δ] Ῥγᾶθ 8118 Ῥὲσ φυδηνάαχ 
σοοὶβ ἱπίθπεϊοποαι οὐ ραίαν εἰ τοροχεΐασ. 
Οὐυτηᾳὰς Βυϊιβπιοαϊ γουθα Ῥγορίεσ απ 
1δρθπι, φιδπὶ ἰρ88 οτγαιομΐβ παίαγα ἔεοϊξ, 
ἄε αὕὰ δο πὸμ εϑὲ ἀϊοεπαϊ Ἰοοῦβ, ἱπὶ 
Ῥυϊμοιρίο ογϑιίομῖθ οο]]οοανΐ πιθοῦ 886 δῖ: 
φοπβεπίϑπθιπι δϑί, ἴῃ 118 ψου 8, ἀποηϊ-- 
ἃπὶ ργορίεν 1181 1ρβ8ᾶπι πβοθβϑίἰδίθπι ’οοῸ 
δι. ἀδἰοὶ πϑααθμῖ, 68 Ῥγϑθὶδίδβϑ 6586 
Φοττηαθ, ῬῈῚ 418 ἱποίρίθπάαε οτγαϊϊοπὶ 
αρίϊονεβ σεδαθγεπίωτ. Εἰϑὲ δαΐθμι ρυϊπαασα 
ἴπ Βοο φοπογα Πα ἱπίεαπι, αυοα βί πη] 
εἰ χπρίσιοὶ παχαθυὶ δὲ παππθσὶ ψεγθΟσττα. 
δηϊεϊαπαι εϑὲ, λά ϑδὲ ἰρϑιατ γψθυβ18 ἰηἰτίατη. 
Ιατα νἱάθαϊ τοϊηὶ δα Ἔχθπιρὶα. [Ιρμΐ- 
ξοπίδπι ἴῃ ΑἸ]Δ6 810 δχοσϑιβ᾽ ογαὶ Επ- 
τὶρίάε8: 

ἐγένοντο “Μήδᾳ Θεστιάδι τρεῖς παρϑένοι, 
4πὶ ἰπ ποϑβὲνῖ8 Πρ γῖ8 εδὲ γ. 49. Ιάϑπι ἱπ' 

, Βαούδι!ε ν. 1288, (1294) . 
ἐμάνητε, πᾶσά τ᾽ ἐξεβακχεύθη πόλις, 

Ἑιϊ ἴῃ Ηδγοις βαγ. ν. 468." 
ἔτεκον μὲν ὑμᾶς, πολεμίοις δ᾽ ἐθρεψά- 

" μην ᾿ 
ὕβρισμα, καπίχαρμα καὶ διαφϑοράν. 



ἸΧΧΙ 

ϑατηδττ8 ἸΙΡοστισι ἔιι1886. ἰγαροῖθ), αἰγοπι 
δ Ἰσενα δαρηπθηΐαπι ἃ Ομ ἔογε νϑ]θηϊΐ, 
δαὶ εἰΐατη σοπϑίϑηϊοι οπηϊίεσα οοπϑι6- 
Υἶβϑε: αι ΐβ 4.8680 510] 1: δῃίπιμι ἱπᾶὰ-- 
οδῖ, Ἐϊατίρί ἄεπαι μὶϑ ἦπ Ἰοοῖ8 γένοντο εἰ 
μάνητε εἰ τέχον δουὶρίασαπι, 8δὸ ποῖ ρο- 
μπ8 ψεὶ οοπίγα τπογοπὶ 8 αἰ ἐασιαπι ἔμ1886 
δυαρταθηπίιμι ἢ ϑθπεϊγε δηΐτα ἀεριϊ88εῖ, δπ6 
δυρτηθηίο ἀεθ1}6 ῥυουϑιβ δἰ οπιπὶ ΠΕΡνῸ 
ἀεδβεϊταἴαπι 6886 ἰδε!αϑηηοαϊ οχογάϊασα. Οαοα 
8ῖ εχϑίασγει ἱπ 118, 4188 μδΡειπι8, ἰγάροῦ-- 
ἀϊϊ8 δίψα παποῖϊ πατραϊϊον 4.86 νεχῦο 
ααϑεζύμην νεἰ καϑεξόμεσϑα ἱπειροτεῖ, ταὶ- 
ΤΌπι 80 Ῥοῖϊι8 ἱπογεα 8116 ἴογει, δὶ ἰὰ 
πορ ἐχαθϑεζόμην γε] ἐκαϑεζόμεσϑα δοτὶ- 
ίαπι ἱπνθηϊγθίαν, ααδηηααδια ἴῃ 60 ψεῚ- 
Ὁ πο 801 επὶ δ Ρ Π δ πέμι Ὡ8ΌΤΡΑΙῈ ἐγα-- 

δἰοῖ. Μίπυβ γοβιυβέυτι, 864 ἰδπθα ποῖ 
ὈΆΓΕΠ8 δἰίαυδ νἱ 11 ε8ὲ 1ηϊπαπὶ, απο 
Μαθεὶ δροβοβὶβ ἐπ Ηἰ8 ϑορῃοὺὶὶθ ἰπ Ῥμὶ- 
Ἰοοῖ, γ. 541. 

᾿Δμλλέως παῖ, τόνδε τὸν ξυνέμπορον, 
ὃς ἦν νεωςς σῆς ξὺν δυοῖν ἄλλοιν φύλαξ, 
ἐκέλευσ᾽ ἐμοί σὲ ποῦ κυρῶν εἴης φράσαι. 

Ουοὰ ἰΐα ε586, ταυίαία σοπδιγαοίϊο πιοτι-- 
δἰγαὶ, οὗτος ἱπι0]]Π]ρὶ Ροδβίι]απβ. ΝΏ]Α 
εππι νἱβ ἴῃ ψευθο δββοῖ, δὶ ἱϊὰ Ὁόομδθγθ- 
τεῖ ογαίϊο, οὗτος ὅ ξυνέμπορος ἐκέλευσ᾽ 
ἐμοὶ σε φράσαι. Τοποπάμπι θὲ δαΐθπι, 
ψεγθατη, απο οἴη ἱπδίρηΐογθ αυδάδηη σὲ 
Ῥτοπαμοϊδπάμπι 688) ποὰ δαιηρο ΙοοῸ 



ΧΧΧΙΣ 
᾿ 

Ῥτίπιαπα ἔκ ἴῃ οταϊϊοπθ, εἰϑὶ ροϊεβία:ο 
Ἰαϊεα]6 εδὶ. Οὐοά ἢὲ ρὲῦ ἤραταα 48 88-- 
απ, 4υδτιιπι ἀπ εϑὲ ἰἤνευϑιο, αὐ μοσ 
ἴῃ ΙοοοΘ. Ῥαϊεὶ ϑπῖπι, δὶ μᾶθὸ ογβίϊοπε 
ποῦ ἢρυγαία Θχργϊπηθπᾶα δἰπέ, δἰ. ἀἴοΣ, 
ἀεθεγε: ἐκέλευσέ σὲ ὅδε ὃ ξυνέμπορος, 
ὃς ἣν νεοςς σῆς φύλαξ, ἐμοὶ φρᾶσαν ποῦ 
εἴης. Τίλφαα τϑοῖε ἴπ ϑορῇοο8 γευβὰ ρο-- 
ϑἰϊαπι οδὲ διρηπαπίαπι, Οὐϊά ε8ὲ δαΐεπα, 
ᾳυοά Πἰρτατῖϊ, 498 ἱπ δΙΙφαοί 4118 Ἰοοΐβ 
ἔθιιθγδ Ομ β᾽8868. Δα ρΥπ δαιτὶ ἢπ ΨΟΥΒΊΜΙ τ, 
1π11118 ἀεἔθηβοιιθα ϑπι8 φυοτπηίατν, 14 Ηϊ5 
ἀπδϊίιον ἴῃ Ἰοοῖ8 ποῖ ἔδοεγίπεῦ 851, πὲ 
ορίπον, βευναταπί, 4αοᾶ δουϊρίμπι ἴπ 8τι-- 
τἰααΐα ΠΡτῖβ ἱπνεπονιηξ," αα!ἀπὶ ἴπ οδ86- 
ἰοτὶ8 Ἰοοῖβ, φορὰ ποῖ ἱπψθηϊβϑθηξ, ποῖ 
ϑουἼρβίβϑθ ῥα αθίπημθ ἢ 6 ααϊπίο Ἔχεπα- 

. Ρίο, 4υοᾶ εχ ῬΙαίδτομο δια] παι, 1υᾶ!- 
ΟΑΡῚ ΠῸΠ Ροϊεϑέ, 181 ΤΈΡθυ 18,, φᾷ 6 Ῥγδθ- 
οεἀεραπί. 

ψὲ ἴῃ 1118 φααιέπου ἜΧοΠ ρ]18 τιθοθ588-- 
χία ετγαῖ, οἰΐδαι 8 ποι υιϑἰἰαία ξιιϊββθὶ, δᾶ-- 
ἰθοῖίο διρπιθηιϊί, 116 1π 81115 ομπιϊ βϑίσπιθπα 
Ἐδᾶεπὶ ταῖϊο οοπιπιθπάαί. Ἡΐτ8 σϑπον 8 
Τασα]θη ἰβδίπναπα, αὐ ταϊῃὶ νἱάδέαν,, πο 
εδὲ ἴῃ Βδροιῖ8 ΘΧΟΠΊρ]ιπι γε 18. 1ογά. 
(ιοϑο) 

καὶ ταῦϑ᾽ ἅμ᾽ ἠγόρευε. Καὶ πρὸς οὐρανὸν 
καὶ γαῖαν ἐστήριξε φῶς σεμνοῦ πυρός. 
σίγησε δ᾽ αἰθήρ' σῖγα δ᾽ εὔλειμος νάπη 
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φύλλ᾽ εἶχε" θηρῶν" δ᾽ οὐκ ἂν ἤκουσας 
. βοήν. ᾿ 

Ναπι δἰ χαὶ εβὶ Ἰοοιβ, 4ιϊ Ἵὔαπε8 βποθ- 
τἰϊαιῖ8 τιοία8 μαρεαὶ, σψεγθατπι ἴρβα βἰπι- 
Ῥἰϊοϊἑαϊε ρσταν δϑίτατιση, σοπῆγπιδίαπι γ6- 
Ῥεϊο εχ εὸ σῖγα, ογδεϊοποπηαιθ, αατα 
ταυϊδπο ποῖ Ῥοβϑῖ5 ΠπΟΩ ΘΟΣΤΌΙΏΡΕΙΕ, 6 

τασΐθβ δυΐθι, ΤΩ Ἰ ἔδπι ΠΟΙ ΠΟΠίεΙΏΠΘΏ-- 
ὧδ δυοϊουϊίαίς ΟἸΓΙβιῖ Ῥδέθηιβ, οβὲ 18 
Ῥτοβεοίο μΐο Ἰοουβ. Εἰειίπι Δαν Π]οτδὶὶ 
περίατα. οοτημηθπίμσι δ Βορῃοο] 5 ῬΆΪ-- 
Ἰοοῖ, 5γ4, ἔστρωτο δ᾽ αἰϑήρ, αυἱ8 ξεταὶ 
Ουοὰ δυίεπι Ῥογβοῦο ἘΕἸπηβϊθίοσιιε ἱπὶ 
πιραΐεια γϑηϊϊ, αἰϑηρ δ᾽ ἐσίγα, φαϊὰ αἰϊπὰ 
4αᾶτη ΤΩ ΓΘΙΏΏΣ, ΥἱΚῸΒ ΘΓ Ἰ 58, πο 5. ποτ. 
φορὶϊα 586, Δ] ἃ 6886 ψευβὰ8 ἕφεεγε, δ]ϊυᾶ 
Ῥοείαη 6586. ϑὶ ογαὰΐ οχῃπίπο δ]ϊαυϊὰ 
ποπϊαπάτμι ἱπ ΒΟΟ ]ο00, 8α]ΐθπι οιγατὶ 
οροχίς αι, τιΊ 4ιδπι ταϊπΐπηπὶ υἱξαστα ἰπ-- 
ζεττοῖασ - οαϊαδιποάϊ πο. ἔοτθι: σιγῇ μὲν 
αἰϑήρ, σῖγα δ᾽ εὔλειμος νάπη φύλλ᾽ εἶχε, 
ουἱ ἀεἴεπάεπαο δ] αυιδμπίμπι ἀοοίτίπαα δά- 
Ἀἰθεγὶ ροϊπεναῖ, αἴ οδιοπαδχείαν δ σιγῇ 
Ἔχ γευδὶβ φύλλ᾽ εἶχε 8ο]ὰπι γεγθαπι εἶχα 
πο] σοι αττι 6886. ϑ: πη} ΠΠ᾿πτπ8- ΕΌΙρίάεο 
ϑορῇοο]ῖβ Ἰοουβ8 οδὲ ἱῃ Οοᾶ. Οο]. 1θοά. 

ἐπεὶ δὲ παντὸς εἶχε δρῶντος ἡδονήν, 
χούκ ἦν ἔτ᾽ ἀργὸν οὐδὲν ὧν ἐφίετο, 
χτύπησε μὲν Ζεὺς χϑόνιος. 

Ἑδάεπα νετδὶ, αἰ Ῥδι εϑὶ ἴτι τὰ δγανΐ, βίπις: 
Ῥάϊαι ; βαάσπι 1π ῥυϊμοὶρίο οο]οοδμάϊ 

ν 
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θοαβϑιίαβ. Ναπι 18 ργοξθοῖο ἱπναπηβεῖ5-- 
δἴτωιιθ ἴογεὶ εἰ τηδχίχηθ. δάνεγϑὶβ Ουδεϊ 8 
μαΐαβ, αυἱϊ Ζεὺς χθόνιος ἐκτύπησεν, ἀὰξ 
Ζεὺς ἐκτύπησε χϑόνιος βοΥγῖθὶ τπλ]]εῖ, θαια- 
6 Ῥαϊατοὶ ἐπηθιιαἰϊολεπα ἈΡρΕΙ]ανῚ ΡΟ 556. 
φυαξα γοῖο ΕΠπηδ]εῖι8. νἱαπα ἰηϊ, ἀξ ἴπ. 
Ῥιδεοθεθπίονεγϑα, ογαϑὶη δἀιμονθηαὶ οδιι8-- 
88, ὧν ἐφίεται δου οὶ Ἰαθανεῖ, δὰ νθσεου 
τ οπιπίμτι τη ἰΐτηθ Ῥγοθαγὶ Ῥοβϑὶῖ : αἷ-- 
οομαμπιηιο ταἰμὶ ἀθ δὰ οϑὲ, φυοὰ βϑαρτγα 
ἂς Ῥμι)οοίεϊαθ νετϑ8. 571. ἀϊοοῦαπι, σϑοὶθ 
ταὶ πϑἀνογ 886 Βαϊ πηᾶπηστα, ποῖ ὑρίααθ. 
γϑϑβϑθηϊΐ ργῸ ργαθίθγο Ἰοοιιπι 6586. Ηδεο 

ἀρίταν ἄχο Ἔχεμπιρ]α ἰϊα νἱἀδηίαν οοιμρα-- 
παῖδ 6886, αὐ αἰεγηιθ μοί εἰΐδπι 180-- 
ἀαγὶ ἀεθεαῖ, ᾳαοα αιυρπιεμπίαπι δϑϊΐσουα, 
ἰπδτα ἀε ΡΠ ἰἰᾶτΘ βεπίεπίϊαπα πη] πουὶξ, Τά θπα 

ἀἰοίαπι νο]ο ἱπ Αϑβομυίαπι, ουΐὰ8 ἴαπι 
πο βεφυδηίογ 5[π|}}68 ἷοοὶ. [π Ῥεγϑβὶϑ νυ. 
415. μαες Ἰεριιπίων: 

ὡς δὲ πλῆϑος ἐν στενῷ νεῶν 
ἤϑροισε᾽, ἀρωγὴ δ᾽ οὔτις ἀλλήλοις παρῆν, 
αὐτοὶ δ᾽ ὑφ᾽ αὐτῶν ἐμβολαῖς χαλκοστόμοις 
παίοντ᾽, ἔϑραυον πάντα κωπήρη στόλον. 

Οὐυἱ μα οδίαίθτα ἃ Ρουβομοὸ παισϑέντ᾽ 
ἔδρανον ἀττὶρίαπὶ, οορίϊοπε δε]ῖπι, δα 1ά. 
ῥοῖϊαν παιόμενον ἀϊοῖ ἀεβαοῦῖε, Οοὰ 11- 
τὶ Βαθεηὶ, βρίδπη, στα σ θπΣ, τη ϑουϊδ τι ΟΓΆ-- 

τἰόποπι Ῥέαοροί, Ἀροάδοϑβὶβ επἰπι, φυοά 
ποϑάϊαχη Ἰαἰιΐ886 νἱάθο, γουθ8 αὐτοὶ δ᾽ 

ὑφ᾽ αὐτῶν ἱποῖρίί,. ϑοίετθ δυΐθπι ἐγαρί-- 
608, οἱ πιδχίπιθ Αθβομυ]αμι ἴῃ τα ριον 
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ἄπο ψοτθα βἰπε οοριΐϊα οοπίμηρετα, ποῖ 
εβϑὲ αποά τηοπεᾶπὶ 68, αι ΐθιι8 1}}1 τϑοὶθ 
οορηεὶ διιηϊ. Ἐπ νερὸ ἀποτιιτα νθυβοσαπα 
οοπϑοοϊαιίοπθ ΠΠ|ὰὰ οἴβοϊξαγ, αἱ αἰγαπα-- 
416 νεγθυπι παδιμάαπι ἱπϑὶσπίογεπι νὰ 
βοοϊρίαῖ, Εδὶ δηΐπι ποὺ δἰἰμ, αιιαπὶ αυοά 
δΆρΡτα διἰἰρίμηι8, ἤραγαθ βθπι8, 40 νεῖ- 
Ραμ, εἰδὶ ποῖ ΙοοῸ ῥγίπηαχι, ἰδπηθπ Ρο- 
ἰεβίατθ ἱπία]ε ἢὶ, Ἦν οἱ βρυγαπι ἀε- 
γα μαβ, βίταρίεχ ογϑίϊο [8119 δϑὶ: αὐτοὶ δ᾽ 
ὑφ᾽ αὐτῶν τάδε ἔπασχον" ἐπαίοντο, ἔϑραυ-- 
ὃν κώπας. ϑ᾿πΙ]ἑπιτ8. ᾿αΐο ΔἸῖο Ἰοοὰ8 
εὐ τι εδάθηι [ἌΡ] ν. δοά. 

φλέγων γὼρ αὐγαῖς λαμπρὸς ἡλίου κὖ- 
κλὸς 

μέσον πόρον διῆκε ϑερμαίνων φλογί" 
πεῖπτον δ᾽ ἐπ᾽ ἀλλήλοισι. . 

Ῥογβοπιις ἔπιτνον δ, Εᾶπὶ οοῃϊδοϊαγαχη, 
ἶπ πὰ 4]ἴοβ δοαιιίθβοεσθ νἱάθο, εφὸ νεῖ 
Ῥτορίογοα ῬγΌΡατθ ποη ροβδιιτα,, 4ιΐα ἔπι- 
τνον», οἱ ἔχευπον οἱ 11ὰ μι! αϑπιοα!, δοτγί ϑέαπι, 
ΟΠ ἱπιρονξδοϊαπι 6886 ραΐος δε οἰΐδτα 
ΓῚ ἀπιρεγἔθοίατα 88εἰ ἔπετνον, αἱ ααϊθαδάαμι 
Ῥίδοεϊ, αἰδπιαπδπι τιτθγιι8 ποῖ ροβϑεξ 
χερσθμθπαί: εβδαὶ θηΐπὶ ἴῃ γοῦρο ζοτγίίοτθ 
τεοῖθ δάπιΐββιι8 ἀῃδρϑδβίι8: ἰδιηθη ἰη 11- 
Ῥγοτγαπι δοσίρίαγα εἰ ἀἰοίϊο Ρ]π5 ἀἰρηΐία- 
18 μαρεῖ, πιθὸ στηΐποῦ ἴῃ ΠΠΊΘΙΟ ταν ἰα5 
εἰ. Ῥυΐπυιιπι οπΐπὶ ἴῃ (ἀ6βογίθεπάο 1110 
Ταπιεβιϊβδίπιο οαϑι ψευῸ ορὰδ εγαὶ εἶ γεὶ 
δοοοιηπιοι δι βϑίπιο, ἰάαμα ΘΟἸ]ΟΟΑΣῚ ἴμ ργῖη.- 

. ολ 
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οἷρίο ἀορεῦδαὶ. Αἰσυὶ 'π τα ρυανὶ ργαν8-- 
ϑἰποιπι εἰ ΠΧ γογθυπι, ααοα ε8ὲ οπηπΐ τα. 
χπδχῖπιθ βἰπηρίοχ. 14 Ηἷο εϑὲ σεγριπιὶ πίς 
πτεῖν. Οὐοά εἰδβὶ ρογοχίριο αἰβουίτηΐπα 
ἃ σεῦρο πιτνεῖν αἰβδγι, ἰδπηθπ 1110 τι πιᾶ-- 
ξῖ8 σογαπιιη6, 18 81 πη ρ]]οἷ 8, Ἰ4δοαιιθ ργδ-- 
νἱμβ εϑὶ. Πεῖπάς δυΐει, φυοά αὐ πυπια- 
τῦπι δἰεἰποῖ, 8 υ}}α 8 νοτθὶ ργί πιάτα, 486 
εϑὲ δα, ἱπ αἰ 8, βρη βοαίιο νϑυθὶ ᾿ποϑῖ, 
4πᾶπὶ ἰπ ψευῦο ργανὶ δὐὶρὶ νοθθ ἱπ ρτο- 
πυποίαπαο, 8 βετὶ ροϊεβὶ, ἀδβοεῖ, βὰ 4ιο- 
πἰαπι οἰ ἴῃ ἔπισνον οἱ ἵπ πῖπτον ποι 
δδὶ ἱπ ἰοῖα, ἱπ ἔπεενον Ὀγενϊίαῖε δια οὉ--΄ 
δουταῖαν,, ἰπ πῖπτον δυυΐεπη, αἶα ΠΟμ τη ο 
Ρεὲν 86]οπρα, 86 Ἰοπρίου δἰΐαπι ϑβεαιθπία 
δδϑῖ, ἰδπιΐαγα ἀρεβὲ οἱ ἀεἰλἰθβοδῖ, αὐ δἰΐαπα 
επιϊηοαὶ. Εδεο ρίξω δἰ 48 ροπάθγα-- 
ψετὶς, ζαιθθιϊαν, ϑρθτο, δὶ 'ρβθ περεὶ ρε- 
αἰτὶ ῥῬοεῖδθ 6586 δαρτηθηίασι ουαϊοθ, δὲ 
ὍΘΙ ῬοΥ ἰβϑίπιΐ ἔα 886, βουίθοτ ἔπισψον 
δέ. Ὀδεϊογασα απδθ ἀθ ποὺ ψεῦρο ἀϊοία 
“απὶ, εχ μαγίθ συδάταπι εἰΐαπι ἱπ 1Ππ6, 

οα δηΐδα σΟπΙΠΙΘΠιΟΓα νυ ἱπ1.8, παίοντο. 
ὦ “6ι18' ἀς ἰπἰεῖο ογδίϊοι 8 πὶ ψεσϑιι5 

δαϊίαπι ἱποίάεπιο, 

βδεουπάυχη εϑὲ {Ππώῶ4 ογδιϊομὶβ ἰμἰ εἴτ, 
οὐ «υἷα ποπ ἱπ πηείτίοἱ πυγαθῦὶ ἰηϊ-' 

ἄστη οὐδέ, πιείγίοαπε παπιθγιιπι πγιι- 
ταῖ, φιο 1116 οἴλπὶ ψογθόυτισι πατπΘΓῸ οοη- 
φοτάει, Ἐδιίεπι Βυϊι5 ποθ βθπογί 8. 
Ταιῖο εβὲ, πἰδὶ ἡμοά δὰ βο]ᾶπι ομη βϑιουθπὶ 



ΧΧΧΥΙ 

δυῤγηεηΐ, ποτὶ δἰΐδτη δὰ αἀϊδοϊίοποτα 8ρ6- 
οἰαῖ, Οασπι επἰπὶ δοσαβϑϑῖο δαρπηθμς πα, 
ΔἰΠτοσ αἰίψααπι νἱπι δἀάοτα σοοᾶθι]ο μοϑϑοῖξ, 
πἰϑὶ δἱ Ῥεῖ δᾶπι δ παρ Θββει18 πϑϑοδίι., Δηδ-- 
Ῥδδβίῃϑ διέ θπι ἃ πιθ 10 ἐγ πιθῖγο ΘΧ  ιϑι18 βἰ(: 
ποῖ ροϊοβὲ ἴπ τηθάϊαπι νεγβαπι ἱπέγοάιιοὶ 
ψεγθαπι, 4π0 πηθίγὶ Ια ρ68 ρεγνεγίδηΐαν. 86- 
δὰ εβ1π Ομ 88 0Π6 δα ρτηθ πὶ : ὁ πηΐ580 δα τα 
πεάαδ πηεέγατῃ ἰαδάϊίατ, εἰ νογθὶ παταθγαδ, 
δὶ 14 εϑὲ εἰιϑπιοάϊ, τιξ δοοοβϑῖο δυριποη 
ΠῸΠ ἃπαρϑεϑίατῃ ἕαοίαὶ, στανίοσ, ἱποὶς- 
Ὀἰοπδαδααθ οὰπὶ γὶ φυδάαπι ογϑιϊοπὶ ἀρ-- 
ἴον δι. Ηαυἱϊυδϑπιοαὶ κῆτόμ εβ8εῖ "ἢ 

2 ἡΠπὰ ᾿π Βαοοηΐθ ν. χ126,.(11 
γυμνοῦντο δὲ 

πλευραὶ σπαραγμοῖς, . 
εἰ 4π86 ργαθοοάπηὶ, 18 ε88ϑπὲ σρπηραγαία, 
αἰ 4 ἰὰπιαιαπι βαταπηαπι 8] ἤϊ 4 ̓οὰπῃ 
ἱπϑῖριϊ ᾳαδήπαι νἱ ἱπβουτὶ ροϑββεῖ. 14 φυοὰ 
860118 6886, ἰπ δἀὐποίαιίομθ δὰ δῶπι Ιοου πα 
θα πι18. δἰ πημ]αι6 τοπαονίπηι8 δι δ 
χρεη! Ομ 5ϑσπθῖη. ϑ6 εἰϊαπιδὶ πα] ] πὶ, 
παρά δοίδτηιιβ, ἘΧΘΠΊρ πὶ δχϑίαὶ ψΘΓΌὶ 
ἐππὶ δἰησιυ]ατὶ φαδάαπι,νὶ ἴῃ πιθάϊο νϑγϑιι 
ογδἐϊοπεμι 8[πΠ6 διισγπθπίο ἱποὶρί επί 8, ἐᾶ-- 
ΠΙΘΠ ΦΟΠΙΙΘΙΠΟΤΑΤΙ ΒΟ βΈΠι18. ἀΕρυΪϊ, π6 
ἱρογθοϊα εβϑεὶ ἀϊϑραϊδιϊο ποβέγα, δὶ ποῖ 
88 υοήαθ, 4086 Ῥοβϑθμὲ δουνῖ, δε ρ188ε- 
πιι8, Ϊπγεπηαν ααϊάθπι Δ] ααϊά Παΐμ8-- 
πιο ἱπ ἘανΙρίΐ8 Ε]εοῖγα ν. 1309. υδὶ 
δε !οτδ ἐσ δὰ8 χπξᾶαιθ τοπἰεοίατα 
αὐϊαϊε, ἢ 

" 
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τιϑεῖσα γόνιμα μέλεα". τακόμαν δ᾽ ἐγώ, 
στα πὶ ἐρίβίοϊα δὰ 1 οΡεοκίωτα Ρ. 458. 

ἐτακόμαν τιδ]υϊθαεῖ, 8ε4 Ηἷο νϑῦβιι8, ἴπὶ 
4ὸ φαΐδεπι ΠἰΡτοσαπι ϑοτὶρίαγα, μέλεα 
τὰν κόμαν, ΟἸμ 88 ΠΟ πὶ Δι ρΊηθ  οοχη-- 
τηθπαῖ, νεῖ ργορίεγεα. ποῖ ἤπο ρεγιϊπιθξ, 
αυΐα ἴπι ἙΑΥΤΉΙπ6 απ 8 ΟΡ ΐοο ει, εἰ ἀἴα-- 
Ἰεοίῃτα ᾿γτίοαπι Ἠδθεί. ᾿ 

Ῥϊοϊαιη 6ϑὲ μδοίθπαβ ἂς ἔογίίοτε ψευρο 
ἴπ Ῥυϊποὶρίο ογαίϊομϊβ ροβίϊο. Ὑ]ἀθπάσ πε 
πῦπο (6 118 νευρὶ8, 4086 ἀτΐ πο ϑυπξ 
ἦπι ογαξϊοπὶβ ρυϊποίρίο,᾽ δαξ, δὶ ϑαπί, ποῖ 
οὕχη ᾿πϑῖρηὶ συδάδτη νοοὶβ ἱπιθητίοπε ᾿σο-- 
Ζεγαπίυσ. Εὰ δὶ βϑιιπῖ᾽ πὶ τηθᾶϊο νϑῦϑα, 
πῸ]1ὰ ἱπνθπὶν! ἰάοπεα ταϊο Ῥοΐδϑὲ 8}1]1-- 
οἷοπάϊ, δυρτηοπιὶ, Μάρμα οπὶπὶ μδεο ροθ-- 
ἴδε ἱπυρονῦιἶθ ἔογαι, δὶ πὸ γψεγθουτιηι 
ἀρία οοἸ]οσδέϊοπο δὲ διδρβθϑέιπι νἱΐατθ, 
δυΐ δανυτι 8εναγα δα ρπιθηΐαμι ϑοϊγεῖ, 
Ῥυίπιμϑ γϑῖῸ 68 ασπι τεοὶρίαὶ ἅπαᾶραθ- 
δίωτη,. ἄς ἤοο ρεὰθ χπονειὶ δίψα ἀ0Ρ]-- 
ἴδιο Ῥοίεβέ. ἷο Ῥτΐπιο υϊάεπι δάβρε- 
οἷα, 88. 8οἷο, πϑπῖο ποπ 18 εχἰ βεϊταδ δῖ, 
808 1Π| νεηΐα 6886 ἱγαρίοοβ, οἱ δάπι 8880 
Ῥοιίυ8 ἀπαρϑεβίυτα, 4πεπὶ δα ρπιοπεΐ 80- 
οεβϑῖίο ρᾶγεγοῖ, χυᾶπι ἀθο]η8886, ΕἸ ἰ-- 
ΤΘη, 81 ΠΡ τῖ8 ἢἀε8 οϑὲ, ποῖ βοίαπα υδὲ 

ὉΡηδγοὶ ἹΠΘ ΤῸ δυρτπθηΐαχη, 864 εἰΐαπε 
ὯΒ1, οὰτι ἀπαρϑεδϑίο αυϊάθμι, 88] ΝΠ 6886 
βἰηδγεῖ, ἀείγαοιίοπομι εἶὰ8 ργδϑεϊα!ογαπέ. 
Νε δυΐοπα ἰδιηεγθ σοπίευη δια 8 Πἰ ΡΓΟΓΌμΝ 
π᾿ μος βθπεγο δυοίογ ἰαΐθπι, δἀπηοπεὶ τα 

κσκεο τς τ - 
μαχωΣ πτππΞις 

τ 5 ψὸς 
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τϑὶἀς σποπιουα δ 116, Ὑ γβοβ, ααὶ Ὁ ἀπα-- 
Ῥδεβίο ἱποίρίαπι, ἱπ 118, υὰβ Βαρϑιαυδ 
ἱγαροθα 8, ἱπνοπίαπίων δ ἐγεοεπῖοβ οὲ 
ποπαρίπία, ῥγϑοῖεν 1108, αυΐ ἴμ ποπιΐπθ 
ΓΟΡΥΪΟ δὰπὶ ροάεπι {Π|4 ἴῃ βεὰς βαβαῖ. 
ἢ ταυοῦ αυϊάθπι ᾿ἷς Ρ68 δϑὲ 'π ἰγαβοβ-- 

ἀ118, 4υ86 δηῖθ ΟἸγπιρίαάειι ΓΤ ΧΧ. . 
βουιρίδε βυπὶς παιΐΐο ἐγεαυεπίίοι δυΐθας 
Ῥοβὲ "]υὰ ἰεπιρυ8. Αἰᾳυε Απιΐροπα 80- 
ῬΒοΟΙ] Ια 8οῖα εϑὲ, ἄμῃδθ πΌ]]απὶ εἰμ8 εχ-- 
δ Ρ] απ μαΡεαὶ:; ππαχίτηϑ οορία δυΐεπι ᾿πὶ 
Οτθϑίθ ἱπνεπίίγ, ἱπ 400 ἰγία δϑυπὶ εξ 
φυϊπαυδρίηία οχειηρὶα. [π 11 ἰρίτων Ῥρο-- 
Ῥεπιοῦο ηπαάτίπροπίοτυπι ψεγϑιαυτα πι0]- 
ξααάϊπε 418 ποῦ ταϊγεΐασ ποι 0] .8 ααδὶ-- 
ἵππου γευβιθιι8 6886, πὶ αυϊρ8 δυρπιθηΐαπα. 
εὔπι ρεάεπι βαοίαι ἡ Οὐοαὰ ἐδ πιίπι8β νἱ-- 
ἀείυγ οαϑὰ δοοί 1888, αυΐα νεγθοσαπι, 480 
δυρπιεπὶο δαϊθοὶο 80 δπαρβϑεϑίο ἱποὶρίδηΐ, 
ἰηδηϊία δϑὲ οορίδ 1Π]6 δυίΐοπι φαβίϊπον, 
Ἔχοπιρὶα 8018 εἰυϑηιοαϊ βυηΐ, αὐ 1ρ88 υἱβ 
σεδὶ δ! δοἰϊοποι δυρπιοπεὶ τεχαῖταῖ : αυοὰ 
βεοι8 δϑὲ ἴῃ 118 Ἰοοΐβ οπιπίθιϑ, ἰπ 4υ1ρι5 
4υσπι Ῥοϊμπεγιε διϊάϊο δυρπιθηΐο ἃπαρϑε-- 
δἰα8 εἴῆοῖ, ποῦ δάάιιπὶ Πἰτὶ δυιρυιθηΐαπι,, 
Ἑπίπι ψετὸ οοιγιρίοβ 608 6886 οἰδηιᾶπε 
τἰγὶ ἀοοι. Ιπ φὰο χαϊμὶ νἱάεπίαν 4υο-- 
ἀαπηπιοάο βεοιτι ἰρϑὶ ρυρπατα, ΟἿ ἐπὶ πα 
ἔχανες, ἔϑετο, ἐκυκλοῦντο, ἐτροποῦτο, 
ἐγοᾶτο 8βοτῖδαμπε, υοιίεβ αὐΐέπι κάλει, κύ- 
ρει, κύνδι εἰ Ἰὰ ρδιλ8 8]18 ἴπ νεγϑυαπι 
ἰηϊειῖ8. τερευϊαπίυτ, ποα ἐκάλθεν ἐκύρδιν, 



χε, ᾿ 

ἐκύνει, ϑεὰ καλεῖ, κυρεῖ, κυνεῖ ταροπαπὶ ὃ 
Νέεῖιρθ, ἱπφυΐαπι, φαΐ ἔἈοἸΠ 8 Ῥγαεβθηβ, 
4..8πὶ πηρετ[δοίατη τεϑιαἱ ροίεβι. Αἱ ποῖ 
πθίᾳυε. Οεγίε ἱπ Οεα, Β. 1244. ἔδοϊυδ 
ἔσω ᾿κάλει. ΄υδπι ἔσω καλεῖ βογί ρϑἰϑϑεπιέ - 
πὶ ταῖγαυ! ἀθδεαπηβ, 4υοά Πὶσ υιαἰ (αι β581- 
χαᾶτῃ ογαϑὶη τε οθυϊ πὶ, ἴπ 1110 δαΐθπι: δἰς-- 
δον ᾽βρυχᾶτο, ἀττὶραοτίπϊ Ἰηι8 αι 85ἴταδτα. 
8εά αἱ ἢοο παϊξίαμι, οἰμππῖίπο ἰϑίο δγρα-- 
ταθηΐο πἰμ}} Ῥγοραπί. Ναπι δὶ ᾿ἰθσαγῖοα 
Δπδρϑαβίϊ Γεπ ΟνΈ Πα οδιι888 κάνες, Θέτο, 
γοᾶτο εἰ οδθδίεγα βἰπι 181 δογι ρβίββε ρα-- 
ἴδτϊξ: πεῦθ886 εϑὲ διιΐεπι 118 ρα ΐθηϊ: ΓΟ0Π-- 
δεπίδιθυτη εϑξ, αὐ εὐβίθπι οχἰ ϑιϊπιεπὶ οὉ 
εαπιάθπι οδυιβϑατι οἰΐαπι ἐχάλει, οἱ 4πα6 
δαπὶ Πυϊΐῃ8 ρεπετῖ8 6]1α., διρτηθηο ἐστιν-- 
8886, (Λιιο φαστα ποι ἔβοίαηϊ, 868 ργδε- 
8618 Ῥγδεξεγαηξ, αυϊὰ δἰϊυιά ἀυδπι (185ρ]1-- 
φεγῈ δἰ δὶ δἀπαρδθϑίαπι ἤαϊθηίυγῦ [πὶ 0 
νἱἀεπίαν ἰρβὶ πεβοϊδηΐεβ τϑοῖδ βεπέγε. 
ϑεὰ εοἰ Βᾶξο τε δὰ βχρ)ἰοδπάσπι ρετάϊς 
Β01118, φαΐρρθ 4υδδ εχ 1πιϊπιὶ8 φυαδὶ ἐγβ--΄ 
Ἰοοστιπ γι 8 βεπείγα!θ8 τϑρεῖὶ ἀερεδῖ, 
᾿ς. 6ε6 αυϊά τη νἱ ἀδαίασ, Ἔχρόπδπι. 

Ουυπι ὑγἰπιθίγὶ ἐγαρίοὶ σταν ἰδ 8π8-- 
Ῥαεϑίυχα, 4ιΐ ενϊϊατὶ ροβδβεὶ, θχοϊυδοτγθῖ, 
Ῥτίπια εχ δα ξαϊξ, αὐ ϑυπὶ Ῥθάθπι ποῖ 
᾿ἰϑὶ ἴῃ ποπηΐπε ργορυῖο, ιοὰ 1Δ πϑοαὰς 
χαιΐαν!, ποάὰς ἀθο!!παᾶτὶ Ἰἰοόγεῖ, δἀπηεΐο-- 
Τοηῖ, 1 ἀπιᾶ Τ6 τηδίοσεμι, τὖ 8}1δὲ οϑὲεῃ-- 
ἀἰπια8, απιϊχαΐον ἱγαροθάϊα οαγαπι δα -- 
Ῥυϊῖ, φιιδειι αια6 ΔΡ ΟἹ γπιρίαάς ΠΟ ἜΧ ΧΙΧ, 
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πιδρὶ8 ταδρίδηι! ἃ ψεϊοτὶ βόνογιἐαὲθ 006-- 
Ῥὶι τεοθάδσε. ϑεὰ χυῦπι εἰΐαπι αἰΐα θεπθ 
ταυῖα εβϑεηΐ σόοαθυ]4 ἀπδραδβίατη Ῥγαθ-- 
Ῥεπιία, αυΐθα8 πὸ ἔδοὶ!ς δρϑεϊποσὶ ῥοϑ- 
βεῖ, πεάὰθ ψετο υἱἱ πὶ τηθαΐϊο νεῦϑὰ δαξ. 
ἰπϑία οὐπι στανϊἐδίε, δαϊ δῖπθ παπιογὶ 1π-- 
ἄξοοτα Ἰενϊϊαίθ Ἰἰσογεῖ, ρυίπιὰϑ Ρ65, αἱ πὶ 
460 πηϊπίπιαπι οξεπβίοτι! μα θεγοὶ ἀπᾶρβθ- 
βίμ8, Ηΐ8' ψοσ σα 0}}}18 ἀεβεἰπϑίυβ ἐπὶ. ΕΞ Ῥάσοθ 
φαϊάειι μαϊπϑηπηοαϊ γοσδθι]α πὶ πιθάϊο νετ-- 
8ὰ Ῥοβίία νἱάθπιιβ," αὐ ἴα Ῥογϑὶβ ν. 4οδ. 

ϑήκας τε προγόνων, 
'πᾶθ ψεγθθ τηθιμογί ἰοῦ ΔΈ ΓΘ ἢ 8 88] πιδϑἰα8 
π Εχετγο. Ῥ]᾽η. Ρ. 8δο. Ρ, Ε. ργανίογεμι 
παπιοτιτ Ἔχ θυ! 

προγόνων τε ϑῆκαι. ᾿ 
Ογεῦτο δυίΐεπι 8ἱ ἴπ τηθᾶάϊο σεσϑῖι ροϑβί (δ. 
ἐβδοηΐ, 88: [85θπὶ ρτανϊἰαίθπι οτδιοηΐσ 
παρ! τυάίπθ Ὀγενίαστα βυ ΠΑ θάττπι, δίαιθ. 
ἰπίεγάυτι εἰΐαπι ογηποπὶ οἱ σίσίαίθπι (6--ἰ 
{ταχίϑϑοπί. Ψιὶ φυοὰ Ἰάεπι ροεία ἱπ Ῥγο- 
πιοίηθο ϑουϊρϑὶὶ, 

ἀδαμαντίνων δεσμῶν ἐν ἀβῥήκτοις πέδαις, 
4αΐβ Ἰαιάατεῖ, δὲ μος τποᾶο βογιριιίπι 16-- 
ξοτοίατ, , “ 

σκληραῖσιν ἐν ἀδαμαντίνων δεσμῶν πέ- 
“φν 

νεὶ, 
σκληραῖσε᾽ δεσμῶν ἐν ἀδαμαντίνων πέ- 

δαις ἢ ᾿ 
Πασαθ ἀαστι δπαρβοϑίμπι δὶς 6886 δάμὶ-- 
δεπάμπν ἱπαϊσατεπῖ, υἱ εο ρϑάθ πὸπ 
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χαοῦο πἰμ}]} ἀοιταπέχεϊαγ ἂς νὶ εἰ ρστε- 
νἱἰϊαῖς πιιπιθσῖ, 864 εα οἰΐδπι δι ρογθξασ, 

ὁ Ῥυίπιο ουγατιπε τξ Θαπὶ ἔδγα ἰπ νοσρο - 
ϑτανῖ, 'ἴπ 410 παίῃγα, ποῖ Ῥοβίξϊομ τι 65-- 
βοΐ, ἀϑιιγρασθηῖ. Νδιι δὶ ροδιἴοπθ ἱπϑϑὲ, 
Ἴ8ο116 ϑυιίατὶ ροίεδί. ΨῸΪ ἰάπιθρ εϑὲ εχ 
Ῥοδίϊίοπο πιαΐα8, ἔδεσε παρε αἰΐαπιᾶθ α]1-- 
ἄμδμι πεοεβϑιϊαἰθηι, αἱ ἴῃ Ῥογβὶϑ γν. 545. 

ἑκατὸν δὶς ἦσαν, 
εἰ ἱπ Αρδπι. δ18. 

ὕπατός τὲ χώρας Ζεύς, 
4186 8014 αρυΐ Αδβομυίαπι Πἴὰ5 ροπο-- 
χὶβ δχειαρία οχϑίδηὶ. Αρυὰ ϑορβοοϊεμι 
δαΐοπι ἱπ Οεά. 00]. 48:1. . 

ὕδατος, μελίσσης. 
εἰ ν. 1160. 

ποδαπόν; τὶ προρχρήζοντα τῷ θακήματι; 
εἰ π᾿ Ὑτδοῃ. σθ2. 

ἑκατὸν προςῆγε συμμιγῆ βοσκήματα. 
Μαΐο βδβθρία8 ἀρμὰ Βυνίριάθπι: νἱάθ, ἴπ, 
εἀ. Βανπεβ. Οτοβϑὶ. ὅ15. 4δο. 455. δ46. 
646. 919. 1075. 1585. ῬΠοεη. 445. 587. 
ἀποι. ΑἸΟ. γθ. Απάν. 955. ϑυρρ!. 40. 
δ5.. 1ρ].. Α. 1163. 1200. γ587.. Ῥιοια. 
αι85. 1197. Βαοῦ!. 455. 6906. Ηδ]. 58. 
908. 965. Ἰοπ. 1585. 1696. Ηετο. ἢ, 458. 
γιδ. ὅδι. Εεοίτ, οὔο. 1028. 86 νἱχ τ8- 
8 1|, ταῦ ὯΟἿ 8[1 πεοδϑϑίϊαίς 4υϑάδπ Ρὺ-- 

διτι8, τπἰϑὶ ἔουτίς ἱπ Ῥῆοθη. 445. δὶ Ῥτὸ 
δύναμίν τε πλείστην 58οτὶδὶ ρῬοϊμετδὶ πλεί- 
στην τὲ δύναμιν. ΙΡοττὸ δυιϊίφαα ἱγαροε- 
ἀϊα ποῖ ηἰδὶ ἱπ ἱπίθρτα νοοθ απαρδεβίαπι 



ΧΥΙῚ 

ἀπο ϑἰῖ 9 πιᾶτα απὶ ἐκ ἀπδραβ ἰτῖραθνε νο- 
εἶθυ5 σοπβίαι, οππηὶ ργανϊίαϊθ οατεῖ, ροθ-- 
ἰδεαὰθ δγρυϊξ ππᾶρπᾶπὶ περὶ; ραιίαπι. 
ψπῦπι Πυϊαϑπαοα! ἐχειρίππι Ἔχϑίαὶ αρυά 
ϑορβοοίθσηῃ ἱπ Ρμ]οοιεία, 486 εβὲ σεοθη-- 
ἰοτῖβ ἔοστηδθ ἔβα, ν. 795. τὸν ἴσον, 
εἰ φυϊάειιι δἸἰογαμα ΑἹ, 571. μέχρις οὗ νεὶ 
μέχρις ἄν ῥῬτο οοττυρίο μαθεπάνμ: ἔδει 
ὕσπι χπ8]6 ἱπία]εταὲ Βγαποκίυβ ἱπ Ε]6- 
οἶταθ ν. 4, ΡΙυτα δρυαὰ Εαυτίρίάεπι, ἐπὶ 
4πεπὶ τιυταθγπι ἰδίθθα ποῆπε ὃ θεός ἴπὶ 
οπο ν. 1545. φαΐ ροίεδῖ ἰδηαθι8 6686, γϑ-- 
ἰα!εγῖτα, πεᾷὰθ πρὸς ἅ γ᾽ εἶπας ἴπ Ηδ- 
τϑο]αϊβ ν᾿. τοιά. δπίΐαυα εἰ πίεαα ἔα Ρ-- 
16, τοὶ ἀεϊοπάππι ρυΐο πρός, φιοά οἰΐατα 
4}118 ἴϊα νἱἀδίασ, ϑεὰ μαρεὶ 1116 ἐπὶ τῷδε “ 
ἧπ Οτεβί. 896. περὶ τοῦ γὰρ ἄλλου 1556. 
ἐπὶ τοῖςδε ἱπ ῬΏοΘη. 1246. ΑἸ]ο. 8γ6. παρ΄. 
ἐμοὶ ἴῃ Ιρμῖρ. Αὐυἱ, 646. ἐν ἔσῳ ἰδ᾽άοπι 
ν. χι86. παρὰ σοὶ ἴῃ Βδροι. 534. ἐπὲ 
δαῖτα Ἰθίάθιη ν. 1545. ἐπὶ τῷ ἴπ Ἠεὶ. 1250. 
ἐπὶ τοῖσι νῦν θανοῦσι ἴπι στο, ἔ, 940. ἐπὲ τοῖςδα 
ἐπ Ε]θοὶ, χοϑο. ϑαπείημοο ρθπογε οἰΐδπι ἃ]. 
αυδεάδπι ποίαϊα αἰ ρβὰ, υἱ αυοά ἴπ ἰδὶο 
δηδραεβίο δηίίαιδ ἰναροράϊα, πο Βαρεῦ 
τοῦθαπι οαπὶ Ῥγαθροϑί(ίομια οοτηροβίξηπις 
πιδτι ἐπαφῶν 4ιο 68ὲ ἀρὰ Αδβομ νυ απι,, 
πο μοίεβί ἴπ πῦπο σθπϑαπε σεηῖτε. δ 
Βδο ἴπ τα. δ] ἰσυϊὰ οαϑὰ ἔδοϊαμη δἰξ, δὲ 811-- 
φαϊᾷ «οἰΐαπι ἔδοίτιπι 6ϑὲ σομβὶ]ο : ψεϊαιξ 
Ὡδὶ ἱπ χεοεῃίίοσθ ἐγαβοθάϊα. ἀϊοίασι εϑῦ 
ἀπόλωλα, απιίφυαπι Ῥτδει θα ογϑα 8119 



χΧιν 

εϑὶ ὄλωλα. Ἐκ Ἠΐδ ογαμῖθαθ μοο υἱάδίων 
ΘΟ]]1 δὶ Ῥοδ886, ᾿π]81886 δἰ δὶ ἐτειρίοοβ ἃπα-- 
Ῥδαβίαπι Πὰπὶ Θὰ ἸΘΡ6, δὶ δὰπὶ πο 8[π|6 
δοίαγα δὰ γίγιαΐεπι ογαιϊοηΐβ ουϊίδγὶ 11-- 
οετεῖ. 

[απ αυϊὰ ἀ6 διρπιοπίο ἱπ μοο ρββμεσα 
δρπαρΗϊ πη Θ᾽ σητρυρ ρὸ πῶσ τρπονννξ, 



᾿" ΧΙ 

ἴπτα εταΐ, Πρσαυϊοσοπι ἱεπιδγϊ ἑαϊὲ τϑοΐϑιισι 
νἱἀδίατ. Νίἥϑιῃ δὶ 1οἰϊωπι ογαῖ, δα ρίπθη-- 
ἴππὶ ἴῃ ῥτίπηο ρεᾶθ δϑιΐσεγθ, ὑδὶ εὰ τὸ - 
Ὁγαιϊοηἶ8 σγανδαιὶ δὸ αἰτίαι! σφοπδ.]6-- 
τείατ, δηδρϑεδίῃβ δυιΐθιι δα ἰδηίαπι 1656 
ἀϑαγραθαίατ, αὖ πΘΟΟβ88 15 688 δὶ οοπ- 
οἰπηϊξαίεπι οὐπαξαπαν  ἀἸοίοσιαμι, ποῖ ροί- 
εταὶ 1116 πὸπ ἴπ γευθῸ ταϊπουὶ8 τποπηδμὶ 
Ῥᾶττιπι: ἀρίιι5 εχἰ βιϊγπατί, 864 ἀιυπα ἰδ-- 
πθπ οἰΐαπι ΒΌΡτηΘΗ Ομ βϑῖο πὶ 18 γ6 5 
Ῥ8 εβϑεῖ, 4:86 ΠΟΙ εβϑθηΐ ἰδπιθγα δἴαμθ 
ἱπιρεγῖιε, 8ε8 αιδάαπι νετδὶ ποοαβϑίϊαὶθ 
δὐμίθεπᾶδθ, ποι ἱπ ηαΐθιιϑν18 νου ῖ8, 5 
ἴπ 118. ἀυπιίαχαὶ δρἱϑοιαπα 68ὲ δαρυποιε- 
ἴππι, 4υ86 «ἀάϊτο ποπ ροββοπὲ σεοὶθ οσδᾶ-- 
ἀἰοπὶ ἀριατί. Τίδαιθ ῥυίπηο, 8ἰνα ἴῃ ἔου- 
ἄοτε, βίνα ἴπ τηΐπιϑ ἕοσεϊ ψευθο, δὶ Ῥσδο- 
βδπὶὶ Ἰοσιι8 δβϑεὶ, ΠοῸ Ῥγδεϊυ]εναηΐ, καλεῖ. 
Ῥοξίιι8 φιαπι ἐκάλει, θὲ 48 βἰ πη! α δαπέ, 
ἀἰοεπίοθ, Πεΐπᾶθ 81 νεγθαπι δα 0 δὰρ-"ν 
ταθηῖο ἐγ σδοθαπι ἕδοεγεῖ, ἀρ εο]]οοα- 
ἴοπθ γεγθουιτα βουνᾶσα ροίϊιι8, 48 πὶ 8Ρ-- 
ἰἴσετθ διιρταθηΐαπι γοϊαθγαμι, Ὑὲ ἀαὰπι 
ἈΘθομΎ]ὺ8 ΒοσΊθογθ ροϑϑϑὶ, ἔκανες ὅν οὐ 
χρῆν, οογίο ποπ δὐδξ βογιρίμτβ, κάνες 
τὸν οὐ χρῆν. ϑεᾶ υδὶ νἱ8 φυδοάδηι πιᾶ-- 
ἴον ἵπ [811 ψευθὸ ε88εΐ, δἰΐαται δπαρδθ- 
ϑἴαπα ΔΈ ρτηΘηΐΟ ΟΥ̓ πὶ ΤΘΌΘροσθ, αἱ Επι-- 
τὶρίἀε8: ἔτεκον μὲν ὑμᾶς. Ἑδγηηὰθ ΟὉ 
ολπββᾶτι οἰΐαπι ΑΘΒΟΗΎ απ, δὲ Πἰ τὶ ἔκα-- 
μὲς ΒΑΡογθηὶ, 80} }ρ81880 οΥϑάθγθπι ἔκανες 
τὸν οὐ χρῆν. Ῥεπίαιθ δὶ νευθαπι οδ6- 

ππίπουσοο, -Α 



ΧΗΩΥΙ 

ἐοτοσαΐπ δρῦμπι, χοὰ πομ 688δὶ γοοδ χχιε-- 
Βθορεσγα ετϊροπάμμι, ποῖ ροββεὲ διϊξθ ἔτι 
ῬΓΙΒΟΙΡΙΟ ὙΘΕΒᾺ8 ῬΟΏΙ, αιιδπὶ δὺϊ Ο1118550 
Δυρταθηίο, δαΐ Ὁπαραβϑίο σϑοθρίο, οταῖ- 

ἀθπάσπι 6886 δαρηηθῃϊιπι σΘμβαθυαηξ, οἵ 
Ἰωϑηιοῦϊ 1116 δυπὶ, ϑωώύξεν εἰ κυκλοῦτο. 

ϑπὶ δαΐθηι 811 γεγθα δὶ πὶ τιεᾶϊα 
οταίϊομο, δὰλ ἦπ ἰηλῖο δεπίθηίίαθ. 81 ϑιανξ 
πῃ πιθαϊα βεμιεηΐα, πθπιο ποη υἱ ἀεὶ, οοῖ-- 
οἰπιίογαμι 6886 πυγποσὶ ἴθι οὶ ρεῦρθ- 
τυϊδἴεπι, 4ιθιαι 1πἰθγγα ΡΌ πο πὶ εἰὰ8 τχ-- 
χρϑσὶ ῬῈῚ ἀπαρδδϑίυμι, αἱ ἐπ Ρεγβίβ γ. 457. 

ἀμφὶ δὲ 
κυκλοῦντο πᾶσαν νῆσον, ᾿ 

Δ] 8ἰ ἐκυκλοῦντο ϑογἰδίϊαν, Φαρ!οἴξον 16 6-- 
ἀἰϊαν 11 οοποίμηΐί88, ρὲ ἀπαραοϑβίμε, 
εἰ γεν Βἰαΐαπι, 4αἱ νεὶ ΠΙ ταν 8 νἱἀθξας 
οἴθμβίομϊ ἔἰϊιϊ886, φυαπι δ] αὶ δογιιπὶ ἄμε-- 
φὶ δ᾽ ἐκυκλοῦντο γε] ταμῖῖ]ο Ῥυίογθ νϑὺ- 
δὰ, γαὶ ἱπ διριπεηΐιπι ἰορπηϊπδίο βογῖ-- 
Ῥβογίπίέ, ἽΝοπ ρεγιπυ]ίαπι αἰεὶ 1] ἴα 
εδάθμι ἔλθια ν. 576. . 
. ψαυβάτης δ᾽ ἀνὴρ 

τροποῦτο κώπην σκαλμὸν ἀμφ᾽ εὐήρε- 
τμον. 

ΝΟ ἰαπιεπ αἰ βδίτυίαγθ δαὶ νἱάθατ, 
ποῖ Ῥγδείοσίθο, τϑοθπεϊοσεμι ἐγαροθάϊατα 
εἰΐαται αδὶ ἴῃ ῥυῖπαὶ ρεάϊ8 πε νεὶ ἱπϊεῖο 
δβοιμαϊ με ϊ8 Πηϊΐαν βεπιθηϊία, ἀπαραδϑίο 
ΜοΥϑατα ἱποθρί886, υἱ Επιγὶρί θαι, Οὐ. 57. 
585. 218, 296. 575. 866. 912. 1221. ῬΠοΘΏς 
944. 



ΧΗΨΙΙ 

Ἐχεοιρ]15 οπιϊϑϑὶ φἃ υἱϊαπᾶηπι ἀπὰ- 
Ῥϑεδβίῃτα δυρπιθηι δάἀϊαησαπι 1] 80- 
ῬΒοΟΙ 8. ϑωύῦξεν, υοα εἰβὶ δοοδθάεηϊθ δι.- 
ξπιειιῖο ποῖ! ᾿γϑεθοὶ ἀπαρδθϑίαμι, ἔβιμεῖι. 
Ῥτορίοσεα δὰ ποὺ βεῆυβ, 46 4ιῸ ἀἰδβρα- 
ἰϑπλι8, Ῥεγεϊποῖ, 418 ψεγθὰπὶ πὸπ ᾿χὰθ- 
ραα ἀυδάδτι δαπι νἱ ργοπαποίδιιάαμι 
ἧπ χαθάϊα ογαϊίοηα δυρυπθηὶο ἀδβιϊτυΐα πα 
εοἰ. εῖρα μδεὸ ϑαμξ ἰπ Οδα, Οὐ]. ν- 
1θλ1. 

ἧς δὲ πρὸς τέλος 
χόων ἀφίκοντ᾽, οὐδ᾽ ἔτ᾽ ὠρώρει βοή, 
ἦν μὲν σιωπή" φϑέγμα δ᾽ ἐξαίφνης τινὸς 
Θωῦξεν αὐτόν, ὥςτε πάντας ὀρϑίας. 
στῆσαι φόβῳ δείσαντας ἐξαίφνης τρίχας. 
καλεῖ γὰρ αὐτὸν πολλὰ πολλαχῇ ϑεός" 
ὦ οὗτος, οὗτος, Οἰδίπους, τί μέλλομεν 
χωρεῖν; πάλαι δὴ τἀπὸ σοῦ βραδύνεται, 

Ῥογβομυθ, θεῶν ἐθώϊξ' ἰάχαε τοϊηὶ ἱρϑὲ 
]Ἰαυδάο Ῥογϑιδάθγὶ μᾶβδβιι8 Ἔγᾶπη, 86 
Ἰοσιχ μυπο δοουγχαίί8 Θομϑἰἀογαπεῖ, οοη-- 
λεοίωτα 1114 δά βοῃιπι να]ᾶς ἱπβαδνῖβ, δὰ 
δε βασι δαΐθηι ἰοίδιηᾳθ ἸΙοοὶ σαι ϊοπθπι 
ἱπυροτειμϊϑδίτθα υἱάεσὶ ἀεθει. Μιγίβςθ 
επὶπὶ δυρεὶ Βουτόγεμι {πὰ ἱπβηϊίο αϊ- 
οἴαπι, φϑέγμα τινός, 4υο 4υο χηδίοτεπι 
ψίπι Βαβογεί, 116 Ῥσδθμηϊδιξ ροεῖβ, ἦν μὲν 
σιωπή, ἴαπι Ἔχϑρεοίδηςθι8, αυϊά ξαϊα- 
Ταμα δὶξ, φιυχῃ δἰ ϊοιιῖιι8 γόσθτα πὶ 1110 αἱ-- 
Ἰεπῖο τερεπὶς διάϊίαμη ἀϊοϊξ, Βουτοτθ 
Ρεσξαπᾶίπηαν, πο πεβοίσαυδ, 418. 118πὶ 
γοοθμλ οἱ ὑπᾶάθ εὐϊδετῖι. Ὁυοά δἰ ἀεῆ- 

“πιο υττττποοι.., .,»--- Ὁ 



ΤΌΙΨΙΠΙ 

πἰϊαπι ἰϑὲα, ϑεῶν τινός, Ῥοδυΐδεεξ, πι}]-- 
ἴο τποΐπυβ Ῥογουιβϑ888ει αὐ! θηϊία πα δπΐσπιο δ, 
ποάστα οἱ ΠΟΙΤΌγοτ; Θχοίἰαϑϑεὶ. Νδϑιη 81 
ἀεὶ ουϊαδρίαπι σοοθπὶ υια πὶ 6886 δοοῖ-- 
Ῥίπιαβ, πο οδϑὲ 14 τπαρηορεγθ πηΐττατη, 
Ῥτγδεβοσιῖπι ἀραιὰ 608, 4 βαθρί βοίπιθ ἀθο8 
οὐτα Ποπαΐπί 8. σΟ]]οαυΐ ογοάαηϊί. Γασα 
ἀεπιαπι, δὶ πιονεγαῖ ροεία ηϊθπὶ ψΌ]6-- 
Ῥαὶ Βοιτογθῖι, ἀεὶ {1886 ψόοσθῖὶ {Πα γα 
αἰοίι, καλεῖ γὰρ αὐτὸν πολλὰ πολλαχῇ ϑεός, 
4υεην ψεγϑιιι δι πιῖ888 ῬΟΓβοηΐ οοπιεοίατα, 
ΓΟΥΒῸ8. ἱπῸ ]επὶ 6886, τοοῖθ ἱμάϊσαντς 
εἰδὶρίι8. Οὐοά 8ἰ 4υἱ8 ἩΪΗΪΠῸ δθοῖα8 

δἰ βοϊοπεπι διιρβημεπὶϊ τοιπου παι Ρὰ- 
ἄαθις, εἰ οβὸ φυϊάειι δποίον 8'πι, αὐ Ρο- 
τἰὰα σοσϑαπι Θχοί 886 ογεάδϊ, βἶνθ 1Π]|ὰ πὶ 
ἴδ] 6 πὰ, 40 διιρπιθημξιπι Ῥ6Ι ΟΓαϑῖη ἌΡ098:-- 
ταὶ Ῥοϊιποτῖι, βινε αὶ νϑγθαπι οοπεϊπαθ-- 
σὶξ, εχ 400 φϑέγμα ρεπάετεϊ, αὐ ἀεοῖπαθ 
βοτθεπάυπι δὲ: ϑωΐξζον αὐτόν. 1ὰ 5αϊξεπι 
ποτὶ δϑϑεῖ Ἔπιθπ 80 Ἰοοιλπι ΘΟΥΠτΉρΘγα. 

Ἑδάοπι ταϊϊο δβὶ νεγθὶ πὸπ ξουιϊουῖϑ, 
ἐπ ῥσϊποὶρίο βεπιθμεῖαθ ροϑίε, Οὐοα ἀπιπι 
εϑὶ εἰπϑιιοάΐ, αἰ δἀάϊο αἰριηθπίο 8π8-- 
Ῥαδεϑίαπη μαρϑαὶ, Ἰαβίο πιδίογεμι σίπι Ρδ 
ξατα Ρβᾶθπι δοοίρεγεῖ. Οὐδιμοῦγομι τϑ 
Τπονοτὶ 80 60 δυστηθπιπι νἄθγηιδ., 830-- 
ῬΒοοΙε8 ἱπ Οεά. Ἀ. τοάή. 

πύλας δ᾽ ὅπως εἰςῆλϑ᾽ ἐπιρῥήξασ' ἔσω 
καλεῖ τὸν “ἤδη «Δαϊον πάλαι νεκρόν, 
μνήμην παλαιῶν σπερμάτων ἔχουσ᾽, ὑφ᾽ 
. . ὧν 



ΧΤΙΧ. 

ϑάνοι μὲν αὐτὸς, τὴν δὲ τίκτουσαν λίποι 
τοῖς οἷσιν αὐτοῦ δύφτεκνον παιδουργίαν". 
γοᾶτο δ᾽ εὐνάς, ἔνϑα δύστηνος διπλοῦς 
ἐξ ἀνδρὸς ἄνδρας χαὶ τέχν᾽ ἐκ τέκνων 

τέκοι. . 
ΝΙΒΙ δας οἱ] 8 6δὶ, υδπὶ δαρταδηΐα πα 
Δ Πΐσετα., δἰ 418 81}}}} δ]1ἃ, ἀυδπη οἷτ5 
δρίεςξϊοπιθιπι τεβρίοἰι. ϑεὰ χυὶ τοἰυωι 105 
εὰπὶ σομβι ἀογασευῖῖ, ποῖ ῬοίθρΣ ποπὶ νἱ 
ἄετε, τεβρομάοια βι δ]. καλεῖ, ηυοα ἴπ' 
θείβ κάλει βουϊρίυπι εβϑὶ, εἰ γοᾶτο, ἰΐὰ υἕ 
τοῦθ ἀϊοὶ ροϊμονίε, καλεῖ μέν --- γοᾶτο 
δὲν αἰ ἴῃ ᾿ΡΥΔΟΒΪ ΗΠ 5 ν. 904. βρυχᾶτο μέν 
-- ἔκλαιε δέ, Αἰφαΐ δὶ δαὶ Ἰάθαι νειθυπι 
δυΐ δα επὶ ποίϊο ἀἰνεγβὶβ8 νι 8 Ἔχργεββα. 
δ 18. Ῥογιϊου]8 μέν εἰ δέ τεροιαν, 6588 
φαϊάεια δ]ίψμα νἱβ8 'ἴπ δὸ νϑεῦο εἄνε πο- 
οηθ, αὶ ργίπιαπι Ῥοπίϊατ : ὑπ δ μδΡ6-- 
τεῖ, 4ἱ ΠΠυἀ βρυχᾶτο βἰπ6 δυρπιεηίο ρο-- 
δἰϊωπα ψεῖϊεὶ ἀδἔθπαθγα: 8εὶ αὶ 1ἰθταπι, 
Ῥοιον εἰ πιϑῖον ν]8 εϑὲ ἴπ {ϊ8, αυδε δὰ- 
τυποία δαπί. Νξᾷυθ θπίπὶ. ψεσθοα δαξ 
ποιΐο 1116 5110] 'ρ88. ὁρρομπίιυν, δεὰ ὀρρο- 
δἰιο εϑὲ ἱπίοῦ ἀδίαποία νεσθα. [τὰ Ηἷσ 
ἵπίεν Τιδίιατι δὲ ἰογαπι οοπίῃρα]οτα. 1{8-. 
406 Ῥεγνθιίεγεὶ βεπίθηϊζίαπι, αἱ πὶ τεοὶ- 

τἴλπᾶο σψεγραπὶ γοῶτο, εἰ ποὴ ρα 5οηιΐ- 
Ὧν εὐνάς ἔοτί8 ργσπαποίατοι: Οὐδ 
εἰ γευϑὰβ δηδρδοβίο ἱποίρεγεῖ;, τϑροβίϊο 
ἐγοᾶτο, νεμοιποιιίόν ρ68 νἱἷπι δαάδγεῖ 
σψέτθο, ἡτι86 8} εἶτ οἴῆοιο ΔΗ επί εϑὶ, Οοπ-- 
ἃ δὶ γοᾶτσ Ὁ ϑορβσοὶε δοσὶριυσῆ εϑὲν 



., 

πεοῆπο ψεσθηπι τηβίοσειη στη Ἠδρεξ, ἡτιδται 
Γ εϑῖ, πεαῦξ πιυχμποτὶ ἰδτηθῖοὶ δοατια θὲ -- 

149. ἐπίοτρεϊαῖοσ. ϑϑι πλ]Πἔππα σαϊο εϑὲ 
Ἰοοὶ Ἑατὶριάϊθ, 18 ἴπ Βαοομιῖβ νυ. χοϑδδ. 
(1οθὰ) μιῖ8 ψεγθῖ8 αἰϊίυτ: 

λαβὼν γὰρ ἐλάτης δὐράνων ἄκρον κλά- 
»» 

κατῆγεν, ἤγεν, ἦγεν εἰς μέλαν πέδον. 
κυκχλοῦτο δ᾽, ὥςτε τόξον, ἢ κυρτὸς τρο- 

χός, . 
τόρνῳ γραφόμενος περιφοράν, ἕλκῃ δρό- 

μον. 
1 νἱβ εδὶ ἴπ ψεῦρο κυχλοῦτο, αὐ 1ἅ 
διθρβεβϑίο ἀϊδβιϊηραΐ εἰ δ ξογιίογθα ργο- 
πυποϊδιίομαπι 6χὶ0}}} ἀεραετγίι, ἀεο 
εἰἰπι πἰμ1], φαοά ἱπβίρτιε 58ϊϊ, οοπεΐποῖ, παῖ, 
μπὲ γῈ8 ἴδπι Ῥγϑεσειεηΐθ νέο ἀρ ῖ8- 

διπι6 ἀεβοτίρι. δἷῖ, νοὶ οι δἰπε δεῖς 
ἰεπιίας ἀεἰγιπιθηΐο ροΐαθσις. [Πίδαιιο ἴδπ- 
ἴππι δρεβὶ, υὐ ἐχυκλοῦτο Ῥγδείεσομ σα 
Ῥυΐεπι, τὲ 1 ταῖμὶ Ῥτορίθν βαϑάθπι σϑὰ8-- 
888, ῬτΟΡίεν 4.88 ἀρ ϑορβοοίοπι ἐγοᾶτο, 
δἰϊᾳυδπίο ἀείοτί8 ε886 νἱἀοδίυσ. Αἀ- 
ἄενθ μἷο ἐερθγεπι, φυοὰ εἰυιδάδιι σοιιθγὶ5 
εοϑεῖ, πἰδὶ χιοα Ἰοουπι δυρηπεηίο ποπὶ 
φοποοαϊξ, νίψαντο δ᾽ αἷμα ἴπ εδάεπι’ ἔα- 
Ῥυϊα ν. γ89. (766) δε 1ὰ ργὸ οοσταρίο 
Βδρεπάαπι 6888, 8118 διρτιπηοτ 8, ααδαι 
οχηϊβϑίοηα δυρηηθηιΐ, οβίεμῖ586 τοΐϊηι τὶς 
ἄεοτ. 

Ιατα μας ἀϊδρυϊαιίομα δρβοϊαίδ δὰ 
εἰα!ογὶ δοπιοπίίαπι τονογίαγ, δοἱθοϊομμθπα 



τι 

διρτποπτί παποίοττιτι πατταιϊοπΐθη8 ᾿το- 
Ῥτίδιη εχἰϑεϊππαπι8, Ἐϊθαΐπι πᾶπο ἀ6- 
πιαπι, αϊὰ ἴπ εα ψεσὶ βἰξ, ἱμαϊθαυ μοῖ- 
οτῖς, ὈΙχῚ βαρτα, οδυβ8ι5 Ομ ἰοπαἱ δι ῤ-- 
πιϑηϊὶ ἀεθαγα ]1ὰ8 6886, ἀυᾶπι φαοά Ποα 
φυϊάάατπι ῥγαεθοῖρασπι ἔαθρῖὶ ΠΙάγιιπι πιᾶτ-- 
ταϊϊοπατα. Οὐα8 δυίοπι {1188 οδιι5888 6880 
εχ ϑιϊπηασθια, ἀεϊπάς αἰχὶ. ϑεὰ εδθ βὲ 
βυπὶ ἴ8169, τὸ ἔσθ ἱπ 80118 Ηἷ8 παυσδίϊο--- 
πἴθυδ Ἰοουπι ἱπνοπίαπέ, ταϊπίπιθ ἱπδπῖα 
1 86 ἀ!ἐστὶ ουβεγναίίο υἱάθαίασ πιθοθβ8θ 
ει. Ιιάϊπιιθ, τὲ Ρϑυοὶβ οομηρ]θοία, 
οπτ απιρηηθηΐμμα. πὰπὸ ἴπ τεσροὸ ἔον- 
ὕοτε, βοπιιθηξίαπι στανίίον ἱποὶρίεηϊθ, πυησ 
ἧπ ψεσθο χαΐπυ8 ἔογιΐ, τβεαΐα ἰπ βδπίθη- 
δ, 864 ἱπίιϊο νϑῦϑιι8, π ἦπ χαὶ ρυανὶβ 
ἐχροϑιξϊοπθ δε, Ὀ 88 παπιδτὶ ἰαπιδοῖ 
Ἀπδραθβίο ἱπυραίαγ; Ῥγορασὶ δυΐθπι ὅπᾶ-- 
Ῥδδείαπη ΘΟΟΘβ8Ι0Π6 ΒΌΡΠΙΘΠΙΙ παίαπιὶ 1Π 

ξτανὶ δὲ υθμοιηθηί δχογάϊο ογαϊϊομὶβ. 
Ἐὰ γετοὸ μιυιϊαδβπιοαϊ διπΐ, αὐ νἱχ ἴῃ δ]105. 
ἰταροθάϊαχτιπα Ἰοοο8, αυδπὶ ἰπ Ἰομβίονθ8. 
πδγτα οι! 68 οδάδιὶ, ΝΆτη εἰδὶ ψεγθὶ, αφυοᾶ 
δυρτηδηΐατι Παρεὶ, ποῖ δ] 8 δϑὲ τιϑὺ8 
4υδπὶ δὰ παυγαπάαμι, ἰᾶπιθα ἴῃ ἀνα θ118. 
Ῥτορίθν ἰρβᾶτῃ οο!]οααΐοταπι παίαγαμι δὰ 
Ἀ)Ἰαυ 4 ἱπιεστοραπάνπι, τεϑροπάοπάιπ, 
οομπητποποσαπάμππι δἀμ θεῖο, οὖ ΓΕ8, 81 
Ἰοαρίον 58ϊϊ, ἐπ πηι ]ῖα8 Ῥαγίββ ἀἰβιγαμδίυσ. 
Ὑπάθ ποῖ εβὲ Ἰοοι8 δὰϊ στανὶ δχογάϊο 
ἰοια5 παττϑιϊοηΐβ, δαϊ Ῥαγὶϊ8 ππῖπι8. ἃ οο- 
Μιετθμεθιθ οὰπὶ δα Ραγεϊθιι8 ἀἰβεϊποιίο-- 

ἀ.  ᾿ 
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πὶ, δυὲ Ῥετβοιπαιίοηΐ 8εα Δ 111} Ῥ] ατί τα σαι. 
Ῥαγίατα. Ρίαπε α]ῖα μδεὺ βιπὶ ἴῃ πϑχ’-- 
Ταιοπῖθαφ, 4.868 που πὶ 6886 80] ιξ. 
Ῥείπιιίπι επὶπι Ιοπρα παυταῖϊο σγάν ἀερ εξ 
ἐχουδίαπι μᾶρονθ, αὐ ἐκ ἴρ80 ἰπιτο ἱχι- 
1ε]]Πἰφαΐαγ, τα! α δεααιϊαγα 6586, Π6- 
ἡπὰθ ἴμπὰ ἰρβο ουγϑα ηδτνδιϊοπὶς αααπι ΣῈ 5 
ΤηᾶΡτ8 Ὑ6] αἰιαϑὶ 6Χχ ἱπιρτονίϑο, γεὶ 1ξβ, 
Ὸλ ἀπίοα οἷι8 Ἔχβρεοίαιίο Ἔἐχοίἰαἰα δἰὶ, 1τ-- 
ξενίαν, ξουεϊοσθ οἱ ρυδθ οδθίογὶ8 επϊπε ας 
γενθο ορμβ8 εβὶ. Ποπίᾳιε αδὶ παρ] 46-- 
ἦποερϑ οοπιεχία τείογαπέυν, ογε χοῦ 6βξ 
ψευθοσαπι ἴῃ Ρυϊποῖμίο νεῦϑιι8. φΟ]οοϑτ-- 
ἀοταπας: πυπηογίβαμιθ, Ῥγοα ϑοπιθητα 
Τοομνεηίθηβ εϑὶ, δρίδηίογιπι τι ἐρεβ81 188, 

αυδπῃ υδὶ εὐάθπι, αἱ ἐπ οΟἸ]οαυΐ5 δι, ἵπὶ 
Ῥαέΐθα ἀἰβοεγρία ἐχροπαπίιν. Αἰφὰρ δὰ 
ἀποῖρίθπάαπι φαϊάδπι ρατὰ σγαν δίθ 4πι8-- 
ἄδπι ογαιίοποια ἔΔο Πἰὰ8. δἀϊθοιϊίοιιθ δὰ σ-- 

οἰπρθηεῖ, 4ιδπὶ Ομ βϑίομιθ ΟΡ εϑὲ, αΐα. 
Ἰηνθγαμα ἔδεγα δβὶ ἴπ ρυϊποίρίο, ψαϊθαβ γοτ-- 
Βἷ8. αἱὶ νε]18, 'Τα]6 οϑὲ {]|υὰ, ᾿ 
τς ἐγέγοντο “Δήϑᾳ. Θεστιάδι τρεῖς παρϑένοι, 
Βεὰ οἱ ΟἸγιδεπηπεϑίνα ργόϊοβαπι ερἰββδῖ, 
ἀϊα, τιϊϑὶ ἔΆ]Π]ον, Ἔχουβα εϑϑοῖ : 
κ γενόμεσϑα «“ηδῳᾳ Θεστιάδι τρεῖς παρ- 

: ϑένοι. 
ὩΡτοϊορὶ αυΐάεπι, οογὶς ᾳαοί δα ὁχογάϊα τα 

“ αἰϊπδῖ, δαπιίεια μαθθαΐ σταϊίοπεαι, 4αδπι' 
πδυτδιοη 68 πυποίογαμη: ἃ αυθιι8 60 ἰδῃ-- 
ἴπηι αἀἰδδνυπι, αυοὰ ογαῖϊο ἴῃ 18 ἔγϑη- 
4υ}}16 εἰ ποῖ ἜΧΡΕΙΒ 6δὲ, φιθτα παποὶϊ 



Ττὰὰχ 

ἤετα τεβ δαγτιΐγαῃ ες δαὶ ἰγίβιε8 δὸ ἔωπο- 
βἰα8, αυᾶγαχα δι ἰθπάδγαπι οαρ αὶ 8 
βρθοίαϊοιθϑ, ογαϊΐομες δὰ δομμιπονθμάοβ 
δπίμηοϑ οοτηρορίία δχροπδηΐ. ΒΕ ρτᾶνὶ- 
ἴον ἱποίρίαμδα βεηιθηξίαθ β8δερία8. εἰΐδπι 
εχίγα παυγαϊϊοηθθ ἰοοὰβ εἰ: ὑἀπᾶθ 1} 
Δηδρδεϑιΐ, ἔτεκον, ἐμάνητε, ἐκέλευσε. [πὶ 
τηθάϊα νεγοὸ οζαϊίοπθ, 4αιπι δι] τεπὶ τηδ-- 
δθδτα δὰξ δἀπιίγα δι ]6πὶ Ῥουγθπίαπι δβῖ, 
ποῖ 18 ΠΠραιιαπι εϑὲ, ᾳὰὸ ψεῦῦο 418 αἱ 
ταὶϊτ, αξ ἴπ Ῥγμιοὶρίο, 864 1Π|π4 δ μίθθμ- 
ἄμμι εαἰ, απο ἀχοψμα ἱπ ἰοοο ἀρεἰϑϑ-- 
ταμπΐ εϑὲ εἰ τη χίπιδιη νἱπι Παροῖ, Ουοά 
ἀασχα 6βὲ δἰαβηιοΐ, υΣ δά ἰο δυριπθηίο 
ποι Ῥοϑβδὶξ εἴὰπὶ 4αθηι ἀθθεὶ Ἰοσυτα ἰδπθγα ς 
5 εβὲ δαίεπι Ῥ] γιιπηαι}6 ΡΥΐπηι8 Ρε8 ἰσὶ-- 
πιεὶγὶ, αὐ ἴπ ἀπὸ δριἰβ8ιπι6 οτϑέϊο οὰπε 
ΥἹ φυράδπι ἱποὶρίαϊαν: Ἰάοποα δὰ οδι888. 
εδὶ ΑΒ Ποἱοπα  ροξία8 ἀιιστηθπτὶ, φαδιη οοπι-- 
τπρϊεπαϊ, αὐ Δα! (ἰδ ογδιϊοη 8 τὶ δα 
σἰγίαϊ ἀεοιταμαίαν. Το αϑπιοάϊ 114 ϑαπξ, 
σίγησε.. δ΄ αἰθήρ' κτύπησε μὲν Ζεὺς χϑό- 
γιος᾽ παίοντ᾽, ἔϑρανον' πῖπτον δ᾽ ἐπ᾿ ἀλ- 
λήλοισιν. Ὠεπίᾳιθ, ΡῈῚ τϑραμαη ἀεἰποαρ8 
ἘπαυτἈ πἀδγιτη ποοεβδιἰδίεπι ἤθτὶ ροίοϑι, αξ ἡ 
8]Ἰαμα πο δἰϊατι αΡὶ ποῖ 6ϑὲ ππᾶρπα 4ι86- 
ἄδπι γἱβ ἰῃ γεγρο, ἰᾶπιθῖ, πὸ δαὶ αἰ 
πηΐητ8. ἀρίπι πη σου απ ΔΙ εγὶ τιθοοβ8 
δῖ, δὲ παπιευὶ ΘΟΠοΠιπιία8 ἃπαραδδίο 
ἴαγθατὶ ἀερεαὶ, ργδθξονθπαα 8: ἱπ' ἰαϊο. 
γειϑι8 δαρηηθηξὶ αἰ ϊθοῖϊο, Οὐας ααοιίαπι 
ΒΟΙΏΡΕΧ ἴπ 60 βεποῖα εἰἰςεπα!, αὰ0 ἱγαρίοὶ 



ΤΥὮ 

ἐπ ἐγ ππθῖγί8 πἰαπίθτ, δ] χαδπι ἱπϑοϊεπέϊαθ 
δρεοίετι μαρεῖ, σοῃβϑθπίδποιτι δὲ, ποῖ 
6886 Θᾶτι ἰθηιθγα εἰ ὩΡὶν 8, 56 ἀτίθ 4ι8-- 
ἄδπὶ 1θὲ ἰαπίαπι δ μιΐ858πι, τὶ πὸπ διιξ 
ἔουπια νευθὶ πιαΐαπάα, δαΐ δἰίψθο δἱῖο 
ταρ0 τεπιουουΐ ροϑϑεῖ: ουϊαβηηοαϊ δαπέ, 
ἀμφὶ δὲ κυχλοῦντο" ναυβάτης δ᾽ ἀνὴρ τρο-- 
ποῦτο: φϑέγμα δ᾽ ἐξαίφνης τινὸς ϑωῦ- 
ξεν" γοᾶτο δ᾽ εὐνάς" κυκλοῦτο δ᾽ ὥςτε τό- 
ξον. Ἠλεο «αὶ τεράϊανεγῖϊ, "απ, 8ρεῖο, 
Ἰπιε]Πρεὶ, αυϊ ξαοίαπι 811, αὐ μ]εγάθαπθ 
ΟΠΠ68 Δυρτποηΐ ΟΠ 8810 88 ἐπ ὨΌΠΟΙΟ- 
ταπη πατταιϊοπίθα8, πὶ ἀᾶ6 ἔδυθ 8014 6 
εἶτι8. τεὶ δ]ψια8 ορροτϊιμϊξαὲο8 Ῥγδθρθαπὶ, 
Θχϑίατθ ᾿πνθπιβ πηι}, 

Ἰάᾶπα οὐροὸ τὶ βαπηπιᾶπι μὰΐπ8 ἀἰδριι-- 
ἀαϊϊοιι 8. ἰπ Ῥᾶποα οομ γα μδπι, ἰΐὰ ἐρο, 
αιυαπίανα φαϊάδι ἴὰ ἐδηΐα ἘΧοΡ]οσα τα 
διιοί(αἰα ΘΟἸ]Πρὶ Ροϊοβὲ, βίαἰμθπάυπι εχ-- 

ἀβίάπιο, ἱπ ἰρθᾶ παίαγα ογδίοηΐβ, δἰ ἐγίτ- 
τηοῖτο ἀπ επὶ ἐγαριοαπι ψΟοδπη08 ἀδίτοἴαθ, 
ἰεᾷες φυκϑάδπι 5148 6586, 4 118 Δα ΡΊ 6 πεῖ 
νοὶ βευνδπάὶ πεοϑβϑίαϑ, νεὶ δθἱϊοϊεπαϊ 
Ῥογπηϊββϑῖο τεραῖασ. Οὐδα Ἰερὲ8 4ασπὶ ἰά 
φομηπιπ6 Παρδαπί, αὶ δα ἀθθεαὶ. νογθὶ 
ἔονπια εἰϊρὶ, χιδθ πυτπθσιπιὶ Ῥγϑερθαῖ, 
αυἱ 811 δὰ δεπέθμεϊαπιη νϑγθογαπὶ δοσοτα- 
πο αι βϑίπιιϑ: 81 ραγεϊοα]δείπι σομϑ[46-- 
χϑηίατ, μᾶ806 οοπεϊποπὶ στρ] 8. 

Ῥυίπια εβἰ: ψεσθαπι ἔογεϊα5, π᾿ απὸ 
δυρηηοηιὶ δορεβϑδὶο ἀπαρδεβίαπι ἔδοϊξ, ἴπ 



᾿Υ͂ 

Ῥυϊποῖρῖο ψεγβι8 βοβίτπι, δὰ δὶ δυρβιιεη- 
ἴαπι ροδβίυϊαι: 

ἐγένοντο “Δήδᾳ Θεσειάδι τρεῖς παρθένοι. 
δεουπάα : ψεγθατ ἔοσγιΐα, 'π 400 δαρ-- 

ταθπϊὶ δοοθϑϑίο ποῖ δεῖς ἀπαραεβίαμι, 1πὶ 
Ῥυϊποὶρίο σϑίϑι8 ροϑίϊαμι, οδσεσα ρσίεϑξ 
δυρηηθπίο : 

σίγησε δ᾽ αἰθήρ". 
χτύπησε μὲν Ζεὺς χϑόνιος" 
παίοντ᾽, ἔθραυον" 
πῖπτον δ᾽ ἐπ᾿ ἀλλήλοισιν. 

Τεγίϊα - εἰαϑαδιηπιοάϊ του σπί, δἱ ἱποῖ 
Ῥὶε βεπίθπείαμι, νἱἀείαν δἰΐαπι ἴπ τπεάϊο 
Ὑεῦϑιι ΟΔΥΕΓΕ ΒΌΡΤΩΘΠΙΟ Ῥοδ86: 4.816 ἔο- 
τεὶ 1], ξΕᾶ, 48 δαρτᾶ αἰοίαπι 6ϑί, οοι-- 
ἀϊείοπο: 

᾿ γὐμνοῦντο δὲ 
πλευραὶ σπαραγμοῖς.Ὁ 
Ουατία: τεγθαπι πηΐπι8 ἤοτίδ, βἰγϑθ 

ἴλοϊξ ααρτηθπιὶ δοοθϑϑὶο μα ρϑεβίαμι, δῖ 9 
ποῃ ἤροϊϊ, πὶ ῥυϊποὶρίο νεσβὰ8 ροβίζιπι, 
δἰ υἱγα ρυϊπιατα ρϑάθμι ρόσγιριξιτ, οατοῖ 
δυρπιεπίο: γοᾶτο᾽ ϑώῦξεν. . 

Ουϊπία : εἰπϑάδπαπαοαϊ ψεγθαπι δἱ πὸπ 
αἰιτᾶ ρυίπηατι ρεάθπι ρογτίρίξασ, αἱ ἀὁ- 
ἰγδοῖο δυρτηεπίο Ῥαγασα παπιδτόϑιιπι, δ 

σἰϊαιαν, αὐ κάνες, δὰξ σαπι 8] ἔοσπιδ 
τοιηππαίαξι, αὐ κάλεν σαπι καλεῖ. 

ϑεᾶ 5αι8. ῬΊατα επὶπι ἀθ ῃδὸ τὸ ἀϊ5- 
Ῥαΐαν!, πιδιι ξογίαϑες ἀθρεραπι, ῥγᾶθ- 

ϑεγίἠπι υτίπι ποῖ 8ϊπὶ ποϑοῖα8, ἔστε ποπ- 
τπυ}]05, ἀαΐθαθ μδθὸ πο ρεογϑαδάεδπι, 

ΝΠ ἜΣ 



1νι- 

118 Ῥυβεϑοτὶϊπι, 4ἱ αυοῦ τορτΐαα δἰπθ δχ-- 
φεριϊομίθυβ, τὲπὶ δ8π6 Ῥευοομημηοίίδιι, 
δπιδτῖ, ποπ δϑἀἀποαπίωυτ, τὲ δἰΐαπι ἰμ(11}]-- 
[886 β' δὶ ροεῖδϑ αἰϊψυϊά ογσεάδῃς. Αἱ θβηΐπι 
Οτδεοὶ ροείδθ ποῖ τηΐπιιϑ; 4υδπὶ 4αΐ μο-- 
ἀϊθ σαν πηΐμα βου θα πε, 86 5 ϑιιατι 61π|-- 
οεπὶ ΠαΡιετΘ, αυδιπαπδπι 1] πὶ 8818 86-- 
ψεγαπι, πεαιθ, ἀξ Ποάϊογτΐ, ατγεϊ8 ἐχρον-- 
ἴομα. Π10 βεπϑα ἀξ ἱρϑὶ ἱπηρθαδτιαν, 811α-- 
Ῥογαπάιπι εβὲ ποθ ῖβ8, δὶ σεοίθ ἀθ σεΐθσιαπι 
δουὶρεῖβ ροεΐαταπι ἐμάΐοατο ψοϊαπηι8. Οοπ-- 
βεαυΐγαιν 1ᾷ δαΐΐεπι τη] α Ἰεοίοπ δ, αἴλτιπα, 
ε08 εο ἤπο ᾿Ἰορίπιιϑ, 4ιο ἱρϑὶ βου ρβεσψ μέ, 
αὶ ἀεϊεοίατεπε Ἰεοίογθπι. Θυοά ἀασπι ἐσ 
Ὑϊ8, φαΐ ἵπ ἀτία οὔ εἶοα δίπάϊαπι βάστα Ρὸ-- 
ϑασυιπξ, τα] περ] ραπὶ, ποη δβὲ ταΐ γι, 
δἷ τποηϊΐουα 110 ςἄγεπίοβ, οχ Ῥοειίβ8, τες 
ϑυϊαταπι Ῥγοιϊ Μαβα ἱπβρίγανίε σοὶ άΐ- 
Ἰογίθυ8, δουῦοβ σεραϊασιπι ᾿ἀἰπιαρίϑιτοα 
Ζαοϊαπε. Οὐδιπαῦδπι 1Δ ποη γο]0 8ἷο ἐϊ-- 
οἴμχα 6888, τὲ ΓᾺΠ} ἰϑίαπι βδῆϑαπι ΡΟ856 
ἀερθαι. [π|π|0, δἷ ἕοτί6 ταΐῃὶ ἱρβῖ; αξ ἐγ 
τάτετα, ἷἴπ πᾶ ἀ6 διιρπιθηΐο εἰἰβραϊαϊΐοπθ, 
δοοῖαϊε, παπὰ ρταναῖε ταπΐαθο δαπίθμε αι, 
ΔΙ Ἔχοπὶρία ομλἱϑ8ὶ δαρπιεπεῖ οπλπία 1ξ8. 
Τειποῖα νἱάοτο, εὰ τΐ οπιεπάδία 6886 ΟΟχ-- 
τίβεπάο, ποι ἀεργαναία ἱπεθ!]Πραπι: 



ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ͂ ΒΑΒΧΑ͂Ι. 









ὙΠΟΘΕΣΙΣ ΒΑΚΧΩΝ. 

“Διόνυυσον οἱ προρήχοντερ οὐκ ἔφασαν, εἶ-- 
ναι Θεόν. ὃ δὲ αὐτοῖς τιμωρίαν ἐπέστησε τὴν 
πρέπουσαν. ἐμμανεῖς, γὰρ ἐποίησε τὰς τῶν 
Θηβαίων γυναῖκας. ὧν αἱ τοῦ Κάδμου θυγα- 
τέρες ἀφηγούμεναι, τοὺς ϑιάσους εἰρῆγον ἐπὶ. 
τὸν Αιϑαιρῶνα. Ππενϑεὺς δὲ ὁ τῆς ᾿“Ἡγωυῆς 
παῖς, παραλαβὼν τὴν βασιλείαν, ἐδυςφόρει τοῖφ 
γενομένοις. καὶ τινὰς μὲν τῶν “Βακχῶν αὐλ- 
λαβὼν ἔδησεν, ἐπὶ αὐτὸν δὲ τὸν ϑεὸν καὶ 
τὰς ἄλλας 1) ἀπέσεειλεν. οἱ δὲ ἑκόντος αὐὖ- 
τοῦ ̓ αυρεεύσαντες, ἦγον πρὸρ τὸν Πενϑέακι 
κἀκεῖνος, ἐκέλευσε δήσαντας, αὐτὸν ἔνδον φυ- 
λάττειν, οὐ λέγων μόνον ὅτε ϑεὸς οὐκ ἔστε 
“Διόνυσος, ἀλλὰ καὶ πράτεειν πάντα ὡς κατὶ 
ἀνθρώπου τολμῶν), ὃ δὲ σεισμὸν. ποιήσας; 
κατέσερεψε τὰ βασίλεια. ἀγαγὼν δὲ εἰς Αιϑαν- 
ρῶνα, ἔπεισε, τὸν Πενϑέα κατόπτην γενέσϑαι 
τῶν γυναικῶν, λαμβάνοντα γυναικὸς ἐσθῆτα. 

1) ος δτραπιεπίατα ῥγίπιστα δ} ΕἸπια]εῖο εἀΐ-- 
ἴαπι εδὶ ε εοὐ. ΡαΪ. 1 εοάεχ Βαβεῖ, τὸν ϑεὸν ἄλ- 
Ἕως ἀπέστειλεν. Ἰὰ οοττεχί, ΕΙπιαϊδία» ΡΓῸ ἄλλωφ 
ἀεάϊι ἀγγέλους. 
3) δίς επιοαᾶανί. Οοᾶσχ; πράττειν πέντα, ν 

κατ' ἄνθρωπον τολμῶν. Α 



4 ὙΠΟΘΕΣΙΣ ΒΆΚΧΩΝ. 

αἱ δ᾽ αὐτὸν διέσπασαν, τῆς μητρὸς, ̓ “γαυῆς 
καταρξαμένης, Κάδμος δὲ τὸ γεγονὸς καται- 
σϑόμενος, τὰ διασπασϑέντα μέλη συναγαγών, 
τελευταῖον τὸ πρόφωπον ἐν ταῖς. τῆς τεκούσης 
ἐφώρασε χερσίν. “Διόνυσος, δὲ ἐπιφανείς, τὰ Δ) 
μὲν πᾶσι παρήγχειλεν, ἑχάσεῳ δὲ ἃ ἃ συμβή- 
σέταρ διεσάφησεν, ἵ ἵνα μὴ ἔργοις ἢ λόγοις ὑπό 
τινος τὸν ἐκτότε οἷς ἀἄνθρωπορ" χαταφρονηθῇ"). 

«ΛΑΩ͂Σ. ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΓΡΑ͂Μ- 

ΜΑΤΚΟΥ͂. 

“Διόνυσος ἀποϑεωθεὶς, μὴ βουλομένου Πεν- 
Φέως τὸ ὄργια αὐτοῦ ἀναλαμβάνειν, εἰς μα- 
νίαν ἀγαγὼν τὰς τῆς μητρὸς ἀδελφάς, ἠνάγ- 
κασὲ “ιενϑέα διασπάσαι. ἡ μυϑοποιΐα κεῖται 
παρ᾿ “Δἰσχύλῳ ἐν Πενθεῖ. 

ἘΧ ΤῊΣ ΑΠΟΛΛΟΔΏΡΟΥ 81Β.10-: 
ΘΗΧΗ͂Σ. 

“4ιόνυσος ᾿διελϑαὶν Θρῴκχην͵ καὶ τὴν ἡν- 
δικὴν ἅπασαν, ᾳτήλας ἐκεῖ στήσας, ἧκεν εἰς 

5) Αὐἀαϊὰϊ τά εχ ΕἸπι5] εἰϊ «οπἰεςίαγα, 
4) Ουάεκ, διισάφηοεν ἔργοις, ἵνα μὴ λόγοις ὑπά 

τινύν τῶν ἑπτὸς ὠὧο ὥνϑρυνπος καταφφονηϑῆ. 
ῥεῖ, διεσάᾳ σεν ἔργοις ἢ λόγοις, εχ ἀκ Εΐμο βἰοΐ σεηίεη- 

᾿ς Οἱ τὰν ἐκτότα, βρη οεί χράνον, 4αΐα οὐ ἐκτὸς 
Δὸς ἴδερίε φοπιιιεδιονατεπίαρς. 

φ 







ἘΚ ΤΗΣ 4Π04404. Βι5.20Θ. 5 

Θήβας, καὶ τὰς γυναῖκας͵ ἠνάγκασε καταλι- 
πούσας τὰς οἰκίας βακχεύειν ἐν τῷ ἌΑιϑαι- 
ρῶνε. “Πενθεὺς δὲ γεννηθεὶς ἐξ ̓ »γαυῆς ᾿Εχίο- 
“ει, παρὰ Κάδμου εἰληφωὺς τὴν βασιλείαν διε-: 
κώλυε ταῦτα γίνεσϑαι. καὶ παραγενόμενος εἰς 
«Κιϑαιρῶνα τῶν Βακχῶν κατάσκοπος, ὑπὸ τῆς 
μηπρὰς ̓ Αγαυῆς κατὰ μανίαν ἐμελεΐσθη: ἐνό--" 
μεσε γὰρ αὐτὸν θηρίον, εἶναι. δείξας δὲ Θη- 
βαίοις ὅτε ϑεύς ἐστιν, ἧκεν εἰς “Ἄργος. κἀκεῖ 
πάλιν οὐ τεμώντων αὐτόν, ἐξέμηνε τὰς γυναῖ- 
κας- αἱ δὲ ἐν τοῖς ὄρεσι τοὺς ἐπιμαστιδίους 
ἔχουσαι παῖδας, τὰς σάρκας αὐτῶν ἐσιτοῦντο. 



ΤΑ ΤΟΥ͂ ΦΡΑΜΑ͂ΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΑ͂. 

ΑἸΟΝΥ͂ΣΟΣ. 
᾿ ΧΟΡΟΣ ΒΑ͂ΚΧΩΝ. 

ΤΕΙΡΕΣΙΑ͂Σ. ᾿ 
ἌἈΜΔΜΟΣ. 
ΠΕΝΘΕΥΣ. 
ΘΕΡΆΠΩΝ. 
«ΦΓὉΓΕΔΟΣ. 
ἜΤΕΡΟΣ ΑἸἹΤΈΜΟΣ. 
“Γ4ΎΗ. 

“Ιρολογίζει ὃ «Διόνυσος. 
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ΕΥ̓ΡΙΠΊΔΟΥ ΒΑ͂ΚΧ. 1 

Ζ4ΔΙΟΝΥΣΟΣ. 

Ἤ, Διὸς παῖς τήνδε Θηβαίαν χϑόνα 
“Διόνι σος, ὃν τίκτει πόθ᾽ ἡ Καϑμὸυ χόρη, 
“Σεμέλη, λοχευθεῖσ᾽ ἀστραπηφόρῳ πυρί. 
μορφὴν δ᾽ ἀμείψας ἐκ ϑεοῦ βροτησίαν, 
πάρειμε Δίρκης νάματ᾽, ᾿]Ισμηνοῦ ϑ᾽ ὕδωρ. 
ὁρῶ δὲ μητρὸς μνῆμα τῆς κεραυνίας 
τόδ᾽ ἐγγὺς οἴκων, καὶ δόμων ἐρείπια, 
τυφόμενα Δίου πυρὸς ἔτε ζῶσαν φλόγα, 

α. Ῥγὸ Θηβαίων χϑόνα ἀεὰϊ Θηβαίαν γϑύόνι 
δεβοὶἑδβια Ἠερμδοβιίομίβ, εἰ αἰϊψποι "ἰδ τίβ Ῥγίβει 
τὶ, 4υεπὶ Βδοοδβαγαπι ΕἸπιϑὶεἰϊ εἀΐίοτ 1 ρδίεποὶ 
οἰϊανιι, “ποϊίπωθαι ἴῃ Ἰιδῆς βογ ρίπτδτη εἰΐδεα ΕἸπι5-- 
Ἰοία5, φυοὰ Ἑυγίρίάεϑ 1 5 δος, 4άδια )ι6- 
χύτη ἀϊχίκοε νἱἀεαίας. Νιἰπιίγαπι Θηβαία χϑών 
δἰ παρ ἰεϊτοτ ποπαίπδηθδο τερίοπὶ ἰπϑεγνῖι, Θηβαίων ἡ 
χϑών ἀυϊεπι εἰναι ορροϑίεοπε ΄αδάαπι ἀϊείτατ ἀἸίο-- 

ἥπαπὶ ὙΤβερεβοτάπ. ἴπο ἴαεϊϊε, δὶ μος, 
ιὰ ἀπ ϊνεγὶ ἀεθεαι, ἰυάίσαγὶ ρυΐεδὶ. 

ἰδγὶ Δίου τε πυρός. Ἰλοοιε Βατπεβία8. οπαΐ"- 
δἷι ραγεϊςυ] πὶ τί, ηυδε ἰϑπίυπι δρεβὶ, αἱ, φαειη-- 
δάἀπηοθαπι Εἰπιϑ]εἶα5 ριυιϊαὶ, ποοεβδαγία δῖ δὰ βεὴ--ἰ 
᾿επείατη,, αἱ εὩτὰ τοδάαϊ δαιθίραδπι: φαοὰ σοπίγα,, 
αἱ τα εἰεατ., ἈΒεδὶ ἀπιδίραϊϊα8. Νάτα οἱ βεγυδίωτ, 
τἀ φλόγα τεϊεγειιάστο εοὶ ὁρώ. Αἰφαΐ ποιὰ δταπιαῖαι 

: ὃ 
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ἀθάνατον “ρας, μητέρ᾽ εἰς ἐμὴν, ὕβριν. 
αἰνῶ δὲ Κάδμον, ἄβατον ὃς πέδον τόδε 
τίϑησι, ϑυγατρὸς σηκόν. ἀμπέλου δέ νιν 
πέρεξ ἐγὼ ᾿χώλυψα βοερυώδει χλόῃ. 
«λιπὼν δὲ Δυδῶν τοὺς πολυχρύσους γύας, 

δγᾶρωίσων υἱῆεὶ Βαςοβαδ, ϑεὰ ζατωτιαι, ἐδϑίσπι ἐρτιῖσ' 
ποπάστῃ Ρεπίϊι5 ἐχϑιϊηοῖ, Αἰ ρυδδιηὶ φαϊέοια 
ποῦρὰ ἔα δοοὶρί, αὐ, ἀυναπὶ Γαποιέπι οἰ οἰῆοατο να-- 
11, ᾿απιπιᾶπι 86 αὐδυο υἱβεπίοια νἱάεγε ἀϊσαὶ : δεᾶ 
ρὲ Βος ἴατιεα ααιρίραο ἀἰοιατι. Ἰείεια νετὸ ρᾶ:-- 
ἀἴσα]α, δόμων ἐρείπια ἀἰθραῖατ τιφόμενα Φίουπερὸς 
ἔτι ζῶσαν φλόγα, [άπιατε νίναπι αὐήμο οαοἰ εις ἐξ πῖσ' 
Παπιπιαιι. Νοὴ ἀιθίυπι εδὶ ἀὐυίοπι, ἡαίῃ τοῖα 
τύφεσϑαε οὕτη δοοιδαίίνο οἷὰ5 τεὶ οοπϑίγωϊ ροβδὶξ, 
ἀπιᾶπὶ ῥρτοάϊε ξιποιϑ. Νᾶπὶ εὐφειν φλόγα ἰ» αἰεὶ" 
ἴυγ, " οχοίίας ἰβποῖι; τύφεσϑαι. ἀυΐοπι, ψαοά 
εβὲ διεδάϊο ἱβπε ἔάμιαγα, δὶ διϊάϊιαπὶ παθεὶ φλύγα, 
πιροεββαγίο δἰ μη Πδα]ΐς ργοάσγο διδάϊίαπι ἱμπέπα ῥμμ-- 
πισηήοι Οοηοῖι οπὶ θαιατοῖν ἰα δοίοπο Ῥ.79 Α- 
ἀεϑιεϊπηοπίοτη,, ἥσοπι ἀρογίυτη 6856 ραΐο ἰϊὰ δευῖ. 

ἰϑ56: ἀλλὰ παρέμεινεν ἐκεῖνα τὰ δίκαια, καὶ πα-- 
φεφήλαξυ τυφύμενα Δίου πυρὸς ἔτι, ζῶσαν φλύγα 
πὴν ἐρωντιπὴν μνήμην καὶ χάψιν. Νᾶτη (υοὰ ἀρὰ 
εὐπι βογίριυπν Ἰορίτας, τεφομένην ἀδροῦ πυρὸς, ᾿ἷ-- 
ΒΙ δὲ πῖρὶ ΤΎΦΟ ΕΝΑΔΙΟΥΠΎΡΟΣ, υδὶ αιιαπα 
Ἰθγαγίαβ ᾿μμογατι 1 ργὸ » δοοορίβϑεῖ, ραγεεὶρίο, 
πὐϊεοίε παλτὰ ἐδθϑβθ ριμδίνοὶ ἐεγηνϊμο!οπειθ ἡνο 
Νοππαβ, ἴῃ Ρεηιμεὶ ἔδαια ἀϊ!ρεπ5 ἰτηϊδίον Ἐὰ-- 
τὶρίἀἰθ, ἃ σαΐας ἰωϊεσργει νι ταΐγατ ἥυϑπι ἔαοῦῖξ 
περίδοίυα, ΧΕΙΨ, 127. καὶ ϑάλαμον Σεμέλης χλοι-- 
οῷ σκιόωσα πκορόμβῳ, νυμφιδίου ᾿ σπινϑῆρος ἔτεα 
πνείοντα κεραυνοῦ, αὐτοφυὴς ἐμέϑυσσεν ἔλιξ εὐώδες 
καρπῷ: ἄυδὲ ἀρρατεὶ εχ Βαοοβατγύιωη ν. 6.- ἅν 
ἐχρυεϑδα εθός. 

18.. υἱθνὶ εἰ δέγδδο Ρ. 27. ἢ. εἰ 68ι. Β. (Τ΄ 1. Ρ-. 
γ8. εἰ Τ, ΥἹ. Ρ. 10.) τὰς, φυοὰ εχ ΕἸπαβοἰϊ δεπίοα.. 
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Φρυγῶν τε, Περσῶν ϑ᾽ ἡλιοβλήτους πλάνας, 
Βάχτριά τε τείχη, τήν τὰ δύρχεμον χϑόνα 
Ἥήδων ἐπελϑών, ᾿ἀραβίαν τ᾽ εὐδαίμονα, 
᾿Δοίαν τε πᾶσαν, ἢ παρ᾽ ἁλμυρὰν ἅλα 
πεῖται, μιγάσιν “Ελλησι βαρβάροις θ᾽ ὁμοῦ 
πλήρεις ἔχουσα καλλιπυργώτους. πόλεις, 
εἰς τήνδε πρῶτον ἦλθον “Ἑλλήνων πόλιν, 

ἴα ἴῃ τούς ταυϊατί. δὰ ἰδοπὶ χυσπι τῶν πολυγρύ- 
“ων βου βεηάατηι οὐπίϊοοτοὶ, χαρὰ Τγὰϊ ροῖίας, 
4ιῶπὶ δογαπι φατηρὶ ἀϊνίιος ἀρρο!!αη αὶ “πουίπιν 
ἄρῃ τοβίϊανί!, δυγίϊογατι ἀπιιιεπὶ Ῥοιοίαπι τεῦ 
τρίοῖ, 

χά, δὶ Βαςςμας Ηΐς νε]εῖ δοοιιγαῖθ ἀἰβεϊπριοτγα 
Ἰορὰ εἃ, ἰῃ φυΐθιιβ βἀποαῖιβ οββεῖ, 0 ἰϊς, ρὲ ἀπδα, 
ἀεϊηάε ἴα Οταθοίαπι νομίβϑοι; [ἐγεὶ ρόβϑεῖ, φιοῖ 
ἘΠαΙοἰας οομίεοῖ!, Περσῶν δ᾽ ἡλιομλήτους πλά.- 
κας, Αἱ εὰ τὰ εχ 8 ἤεγεῖ παγγαιτίο, ααοπῃίαπι πα} Πα 
τδυδρᾶ ἐπὶ, ἄγε [4]15 ἀἰϑεϊποιίο ἀμί βόδια. .11-- 
ἣν Ἰοῦβε Ῥγδρδίαι, χιᾶτπὶ ἰδ γὶ εἰ Ἑατὶρ 
ἰγϑθοπῖς μαοηΐ, ματι οι τέ, υια οτηπία 

αἰτοῦ οὐππροίαπίυγ, Ναμι ραν ἰοὶρίαπι ἐπελίρών. 
το ἰαπίαπι ἤπα ροβίίαπι νδοϊατ, ὧἱ ρ]οπΐον ἢν 
τεὶ ογαῖίο: ἥυῶγε πο δά Ρεβαβ οἱ βδοινίδηοϑβ, 
βεὰ δὰ Μεάος ἰδπίαϊη εἰ Αταδίαπι αἰ Αβίατι γε-- 
 εγεηάυπι 6δί. Ροϊεγαὶ εηΐπὶ ρίαπε φθοββο. 

30. Ὑεγϑαντπι ογάΐποπι, ἥποπὶ εἰ ΠΙδ τὶ μωθοπὶ, εξ 
Βοβυΐοδε νἱἀειον δογίρίου. ει; Ραξίοηι δ, Βγυπ- 
«ἰϊαβ οἴηπε ΕἸπιδεἰὰς. χ Ρίεγβοπὶ βοπιεπιϊα ἰϊα 
πιυίαταηϊ, αἱ ν. 20. μοβὲ ν, 21 ο]οζατοηι. Βοε- 
«ἰμας ἐπ Πἶδ το, ἀυσαι δογί ρϑὶὶ ἀ ἐγορὶοἰβ Ογαοοῖσ, 
Ῥ. ὅϊ1ο. 884. νοῦϑαπι 25. 6Χ ρυΐτηα γοουποίοπο δᾶ- 
δογὶρίατα ρυΐαϊ, 400 εἰεοῖο, βογυαίοηιια υεγϑαιπε 
Ὁγάϊηε ναϊξαὶο, βογίδεμάστη οοηἰἰοῖς,- κάκεῖ 
θέυσα, καὶ καταστήσας, εἰ τᾶς Ξοχαππίαν, 

1δ᾽ 
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κἀκεῖ" χορεύσας, καὶ καταστήσας ἐμὰς 
τελετάς, ἵν᾿ εἴην ἐμφανὴς δαίμων βροτοῖς. 

παίονα ες εὐ, δε ἐατῆσῃ βάρατῃ βτοθαν" 8 σφας 
ἰδοίαγα, ῥέΐανο, ψαοά σία ἢΠα ἀαριϊοῖα τοοεποὶ 

τιΐβ βυβρίοο ἰᾶπὶ ἀεθ Π ι18. ἔα] τα ἐϑὲ ἀυραπηεηι 8, 
Ὃἰ δοουγαϊία5 οοποίἀεγαία ἐγδηοβοδῖ; ἀεἰπάς, σοι 
ποῖ τϑοῖς ἀϊείυπι ξογεὶ ἐκεῖ, φαοα ε586 ἀοδοτεῖ ἐν-- 
ταῦϑα. {Ππὰ ἰρβιυινη γεγο κάκεῖ σϑυβδὰ ἔαί886 υἱ-- 
ἀείατ, οὰν νυϊξαίας ογάο νεγϑασπι ἀἰθριίοεγοῖ. 
Νὰπι φυὶ ἰὰ ἐ55ε Ρυϊαπὶ λΐς φμοφια, πὸ πόῃ Βᾶ-- 
Μεπι, "φυϊὰ δογίϑιἰὶ5 γορεύσας καὶ καταστήσας ἴΔ-- 
εἰαηῖ, φαΐ 5ἰς ε886 ξαΐατα ἀεβεγοπῖ, χορεύσων καὶ 
καταστήσων. Οὐδὲ εἰ ηαὶβ τορι δῆ ἀὰ μαϊοξ εχ 
εο, φαοὰ βογίρίον (Πγίβεὶ ρμαιοηιῖ ἕαϊαγα, αῖ-- 
Ῥὰβ ἴρβε ὁρὺδ Παβοβαῖ, χορεύσεις εἰ καταστήσεις 
Οϑιιογἷἐ, ΨΟΡΘΟΣ 6 οἃ ράγαιη ἰάοποᾶ ΓΙῸ 5 
εοῖε γόγο ἐπ ναϊραῖο ογάϊπε νεύβασχ ᾿Ῥγοοδαὶ 

ογαιίο, 5ἱ πῆοίο τηεπιϊπεγίς, κάκεῖ βἰρηϊβοῦτε ἐΠίσ 
φμοφιιε, εἰ τείεγεπάυτα δε δὰ Αἴας τδβίοπθα, 
5 δηυπηογανὶ!. Ὠϊοὶς δυϊόπι κάκεζ ργορίεγεα, 

αΠ, υϊά Πίς ΤΒΟΡὶΒ ἐλοϊαϊ, ἐπι}! !ραίογ. Νὰπι δὲ 
ὝΒΕΡαΒ τθηΐξ, ἴῃ {158 ἀαοιγαε τορίοπίδιι ἰαιγοάα.- 
εἴο 5δουουαπι δαογαπι συμ, ηαϊά αἰϊαὰ, υδπε 
ἴάεπι εατα Ηἰς ἔμσεγε ἀρρᾶγοι} ϑαστα δυϊοπι πᾶτ'- 
ταϑϑεῖ, 8ὲ ΤΒεθας ῥεϊπιιπὶ ψοαίβεε, ἤῦπο, δὰ 
Ῥυίπιυη πλθς ἀγθοπι Ρ' Ἰεγί!, ἀεπιοπδίγαί. 1ὰ 
Ῥάγυπι δρία οὁγαιίοπα ἢογὶ, δὶ μᾶθς δοπιϊπιυιαπιατ, 
εἰς τήνδε πρῶτον ἠλϑον' Εἰλήνων πόλιν' πρώτας δὲ 
Θήβας τῆοδε γῆς ᾿Ελληνίδος ἀνωλόλιξα, τοοῖε νἱᾶϊξ 
Βοεοκμία, { σἰτίαπι ἀθοβὲ ἃ νυϊραία Ἰδοίίοπο, 
4υ8ε,. αἱ Ῥϑυεὶβ σοτηρίεοῖαγ, ἤδπὸ δεπίθη!απε 
Ῥγδοροῖ: ρεγδργαῖὶβ ται ἷἰ8. Αβίας τερίοηΐθισ, 
πῦης ρείπιαπι δὰ απο ΟΥδεοογαπι ἀγΒοπὶ δορεϑαίν 
ΠΟ ἡποημο 5δοῦὶβ πιεῖς ἰπιγοάποιϊα, Ῥείπιατη δὰ 
ἴεπι ἤδῃς Οταθοίδε ὕσθεπὶ Βαςοίοο ἔαγογα σερ]6- 
νἱ, 4αοὰ πιαῖγί8 πιθᾶε ΒΟΓΌΓΟΒ τὴ ἀδυπι ε886 π6- 
“ξάταηι. 







(,5--89) ᾿ ι 

πρώτας δὲ Θήβας τῆςδε γῆς ᾿Ελληνίδος 
ἀνωλόλυξα, νεβρίδ᾽ ἐξάψας χρούς, 
Θύρσον τε δοὺς εἰς χεῖρα, κίσσινον βέλος, 55 
ἡπεὶ μ᾽ ἀδελφαὶ μητρός, ἃς ἥκιστ᾽ ἐχρῆν, 
«Διόνυσον οὐκ ἔφασκον ἐχφῦναι Διός, 
Σεμέλην δὲ νυμφευϑεῖσαν ἐκ θνητοῦ τινός, " 
εἰς Ζῆν᾽ ἀναφέρειν τὴν ἁμαρτίαν λέχους, 
Κάδμου σοφίσμαϑ᾽, ὧν νιν οὕνεκα κτανεῖν 80 
Ζῆν ἐξεκαυχῶνϑ᾽, ὅτε γάμους ἐψεύσατο. 
τοιγάρ νιν αὐτὰς ἐκ δόμων οἴατρησ᾽ ἐγαὴ 
μανίαιρ" ὄρος δ᾽ οἰκοῦσι παράχοποι φρενῶν" 
σκευήν τ᾽ ἔχειν ἠνάγκασ᾽ ὀργίων ἐμῶν" 
καὶ πᾶν τὸ ϑῆλυ σπέρμα Καδμείων, ὅσαι 535 
γυναῖχες ἦσαν, ἐξέμηνα δωμάτων. 
ὁμοῦ δὲ Κάδμου παισὶν ἀναμεμιγμέναι, 
χλωραῖς ὑπ᾽ ἐλάταις, ἀνορόφοις ἦνται πέτραιρ, 
δεῖ γὰρ πόλιν τήνδ᾽ ἐχμαϑεῖν, κεὶ μὴ θέλει, 

85. Ουοὰ Ῥοτέοπο αἰχιθ ΕἸπιεϊεῖο ῥίασαί! 
ᾧστρησα; ποῖ ἴα ἐαοῖ!ε δἄδαοον, αἱ ἂν Ἑυτίρίάδ 
δοτίρίαπι Ραΐειαι. Να]]α εϑὶ Ἰΐηραδ, οαΐπ8 γερ]δα 
ποῦ εχσεριίομεβ δἀπιϊἰδηῖ: τητη δ ΠΟΓΆ πα. 
«ἰ, φυϊδᾳυϊά αἰίφιο πιοάο ροβείηϊ, γερι]ΐ8 δὰ-- 
ἰτίπρετε, Ογδεοὶ ἰπ νεγθὶβ νδ]ὰς υιϑίἰαί!8, αυδα 
ἃ οἱ ἀϊρβίβοιξο ἐποίρίαης, ἀϑιιτρανίβθο φυβταεα.- 
ἴωπι υἱἀεπίυν, ἱπ 115 δαίειη, 4.86 πιΐηιι8 εβϑεηξ 
ἀιϑὰ ἐγί!α,, αι ωυιΐϑϑα δοθ. Ποἰογ ἀ8 δἰΐατη ηὗρον 
εἰϑε ραίο, φυοὰ αν ΕἸπιδ]εῖο ν. 145. αἰ ἴδηις Ἰοοία 
Ἰαιγοδαοίαπη, τὲ ἐπ ργοβὰ φαίάεπι ογϑιίοπε βαιὶα 
φοπιπιαπίτατα εϑὲ. 

89. Ὑαἰὰς ἱπιρεάϊτα εβὶ, ἡσᾶτι ΕἸτπβεἶαϑ ραϊας 
Βογτῖπι ψεγβογιιτη ςοηϑέγιιοιίοτνεται 6886, Νδο ἥιιῖ5-- 
4αδτι ετἰξ, ορίποτ, φαΐπ ῥγίπιο δἰαιἱπι δἄβρεοῖι 
τριδίδην μὲς δἰγατίαγαπι ργαείεγαε, δεῖ πόλιν τήνδ᾽ 
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ἀτέλεστον οὖσαν τῶν ἐμῶν βακχευμάτων," 
“Σεμέλης τε μητρὸς ἀπολογήσασϑαί. μ᾽ ὕπερ, 
φανέντα θνητοῖς δαίμον᾽, ὃν τέχτει «Ιεί. 
«Καδμος μὲν οὖν “γέρας τε καὶ τυραννίδα 
“Πενθεῖ δίδωσι, θυγατρὸς ἐκπεᾳυκότι, 
ὃς ϑευμαχεῖ τὰ κατ᾽ ἐμέ, καὶ σπονδῶν ἄπο 
ὠϑεῖ μ᾽, ἐν εὐχαῖς τ᾿ οὐδαμοῦ μνείαν ἔχει. 
ὧν οὕνεχ᾽ αὐτῷ ϑεὺς γεγὼς ἐνδείξομαι, 
πᾶσίν τε Θηθαίοισιν. εἰς δ᾽ ἄλλην χϑόνα, 
τἀνϑθένδε ϑέμενος εὖ, μεταστήσω πόδα, 
δεικνὺς ἐμαυτόν. ἣν δὲ Θηβαίων πόλις, 
ὀργῇ σὺν ὅπλοις ἐξ ὄρους Βάπχας ἄγειν 
ζιτῇ, συνάψω ἥϊαινάσι στρατηλατῶν. 
ὧν οὕνεκ᾽ εἶδος θνητὸν ἀλλάξας ἐγώ, 

ἐκμαϑεῖν ἀτέλεστον οὖσαν, 1. ε. ἐκμαϑεῖν ὅτι ἀτέλε- 
στος ἐστί. Ουοάᾶ᾽ αἷι Εἰπιβίοίαα, ορεπιε ϑοΐνίϑσα 
ὙΒΕΡαποβ, 86. Βδοιῆὶ βδογὶβ ἱπ ἰδῖοβ πὸ 6886, 
6δι "Πα φυΐάεπι νεγαπι. 868 ποὺ μαθοὶ εἂπαὶ ψἱπι, 
Ὧν {188 π| 6556 ἔϊξατα ὀχρ οδιίσποπι ἀγρααῖ. ἔπαπηο 
εοηξειηοῖ ἄπ. Ναπι παιϊπίαθαπάαβ μοὶ ἀϊ- 
οἶς Βαροδα8: ορογίοί ῥατις μγδειπ ἐπεὶ ρεγα," 4ε 
πισπὶ διε δαογὶ πιεὶς ἐπὶ ἑαίαπι : ἷ, 6. ὁροτίεὶ εἄπαὶ 
δλο οἰχπὰ τΏ3]0 φοβηοβοοτα, ηαίά μος 8ἷ1, δρεγ- 
πιεγα βδοτὰ τηθᾶ. 

53. Νύῃ ὁρὰβ ρρβὲ συνάγον ἀϊδιϊπραΐ, φυσπι 
εἰἴατι σενάψω Μαιιάοι ἐπεγοία Ἡασπαάαπι δυπδα- 
σανὶ ρμαμπάπι, φοπι]ατϑὶ ροβϑῖ!, Βδσοθδ8 ἐπ ργδθ- 
φεοὔοηίε τεγϑι Τἤερδη85 τιυϊίεγοβ ἀἰοὶ, ἀρογηπι: 
Μαρπαδάσπι ποπιε ἢἰς ποι ἂς ἰδ 50118, βϑεὰ ἀε 
Ὁπιηὶ οἱ ΤΠεραπαγιμπι εἰ εχ Αϑία δἀδαοίαγαπι πιὰ- 
Ἰϊογατι ρέοβε ἱπιο! ἐρεπάτιτι ραΐο. 

55. δι Γβεὶ, ὧν οὐνε εἶδος ϑνητὸν ἀλλάξας ἔχω, 
μορφήν τ᾽ ἐμὴν μετέβαλον εἰς ἀνδρὸς φύσιν. Μαΐια 
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μορφὴν ἐμὴν «μετέϑαλον εἰς «ἀνδρὸς φύσιν: , 
ἀλλ᾿ ὦ λιποῦσα, Τμῶλον, ἔργμᾳ “Ἰυδία, 5) 
ϑίασος ἐμὸς γυναῖκες, ἃς ἐκ βαρβάρων ἡ 
ἐχόμεσα τιαρέδρους καὶ ξυνεμπόρους ἐμοί, 
αἴρεσϑε τἀπιχωρε ἐν πόλει Φρυγῶν 
τύμπανα, ἹΡέας τε μητρὸς ἐμά Φ᾽ εὑρήματα, 
βασίλειά τ᾽ ἀμᾳὶ δώματ᾽ ἐλθοῦσαι τὰδε θο 
χιυπεῖτε Πενϑέως, ὡς δρᾷ Κάδμου πόλις. 
ἐγὼ δὲ Βάκχαις, εἰς Αὐιθαιρῶνος πτυχὰς 
ἀϑὼν, ἕν᾽ εἰσί, συμμετασχήσω χορῶν, 

ΧΟΡΟΣ. 
σεροφὴ α΄. 

᾽Δ4οίας ἀπὸ γαίας 

. 

αραπάατῖϊι5 ἀἴσεγε βοῖεπε ἐγαρίοϊ, 8εὰἃ τα] 15 Ἰδαῖο-- 
Ἰορία, ἀὐαθ πο ταοᾶο τὲπὶ ἰρεαπι δὲς ἀϊοαὶ, σεᾶ 
Β5 δεΐαιν οοάοηι τοῦο ςοπιροδίτα ογαιίοης, πίποῖα 
Ῥαῆὰα νἱδοίοτ, ἥἄσδτα αἱ ἀἀπιίϑδαπι 80 Επτγίρί δ 
ὁγεάας. Οὐᾶγε ουγτοχί, Νῆπι ἐγοὶ ιχατα βοππεὶ ἴῃς 
ἔχω τατ απ εβϑεὶ, ἤογὶ ποι μοίυ!!, ψαΐπ εἰΐαπα, 
τί αἠδυτγοίατ., 

δά. Νερανίε ΕἸπιο εἴας, ἐπί εἴα Βυΐτι5. σαντο 
τῖβ ἐ556ὲ ἀπιϊδιγορβίσιτα, ηὐοὰ ὁροὸ οοπίεπαὶ ἰή 
Ἑίεπι. 1) Μ. Ρ. 498. ρυ!αίψαδ ργουάιιπι ε5δο, 4αα-- 
Ἰῖ5 {Πα δἷὲ ἀρυὰ Αδκβγ ατα ἴῃ Ῥγοι,. 568, Αἱ "ἴσ 
φαυίλεπι ἐχοπιρίο ἀβδείπετ ἀοροβαῖ, Νατι ἀδ 
Ῥτοοάίς5 φυΐκ ἀυβίται 2 ΠΙΠ νοτὸ οδιεπὰϊ ἀεβδεβαῖ, 
ἴπ ραγόδο ἰγαμίοοβ βίτωιὶ εἰ ρτοοάηπι εἴ Ἔροάππι. 
ἔξοῖοϑε, 14 δυΐοπὶ ποὴ νἱδοίαγ Ποιποηβιγατὶ ρόβϑευ 
Ῥγδοίογε ἴῆτῃ τηληϊξεβία ᾿ς δαιπὶ δητἰϑ το ρβαγαπὶ, 
νεσεϊρία, αὐ τηΐγιτη εἰῖ, ἀπβί!ατὶ ἄς οὰ τὰ ροϊαϊ5-- 
δ. δὲ ραποία αἰ ἐπαΐθιι5 ἐπποπδαιοπίδια Ορηι5 οϑὲ, 
ἰὰ αυτη οπηηΐπο, ἰὰπιὶ ἐπ ἰᾶπὶ ςοτγαρία ἔδδαϊα, 
δον ροίεβξ υεπιηίδτα τηογατὶ. [πὸ ἐρβὶβ εἰΐϑπς 
παειγὶ5 πο Ῥασοα υἱάθο ΕἸπιϑϊξίο ραγαπὶ τεγίᾷ 
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Π (δὲ. 6) 
ἱερὸν Τμῶλον ἀμείψασα, ϑοίζω 
“Βρομίῳ πόνον ἡδύν, 

τἰδετῖ, φαδε ἑάτηεη σε βϑίπια σαπΐ. ἴρϑ8 ποῖ ἔοτ- 
χεὶ, δ ααΐϑ ἴῃ ετἰπιεῖγο ἰαπιθίοο αἰψαία, φιοα ἐπ-- 
ϑἰἰαϊαπι εβ8οῖ δὰϊ ργάναπι, δἀαιιϊετεῖ. Υ 14 6]}-- 
«εἴ, ιιΐα ποίαπι δὶ μος χπεΐγατα. Αἱ αἱΐα πλαϊα 
δυωὶ τηεῖτα, ἄπδε ἤθη τηϊηυβ ὠοία δβϑδμξ, 58 
δαιϊ8 δὰ εὰ δἰλειιάϊδεεπὶ εὐἰεἰοὶ : πες ραποὶ Βοαϊι 
4υοήπε δαπί, φαΐδὰ5 πὸ ἐδίπαοῖγοβ ἥυίάεπα 5. 

᾿ πιοίο8 ε856 ἃρρδγεῖ. Οὐυόσιαπι αἱ πῸ}]ὰ εβὶ δια ςῖο- 
τἰϊαβ, χυῦτῃ δαπη απὶ ἴῃ ΒΒ, αυοὰ ἔεγγὶ ποῖ 
Ῥοϊεϑί, ἰΐα πε “1118 φυΐάετα οδιεπιρεγαπάμιι, ηὐνὶ ̓ ἤοται. 
Α)ϊἰ5 ἰὼ πηειγί8, δ δὶ Ρϑγυπι οοβη εἰς, ἐδοίαπι. [1-- 
Βεὶ Βίο, “σίας ἀπὸ γᾶς. Ουοὰ Εἰπιρϊείαα ἔχα.- 
εἰ, ᾿Ασίας ἀπὸ γᾶς ϑοάζω Βρομίῳ, πόνον ἀὰ- 
ἴεπι εἰ ἅπάε δεηπυπίαγ, ρεὲ ἀρροϑἐἐίοπεπι δ ἀϊξα, 
αἰαὶ, ποῖ δϑδεηιίογ, Βερυρηδὶ επὶπι γεβ ἱρβᾶ. 
[δα θη δα Αβία ἤὰς ρτορεγαγε 56 ομογαϑ ἀϊοίες 

ἦδιι νεπεναὶ επΐμα, πες ργοΐεοῖο ξεβιϊπαπίεγ, σαΐρρα 
πρίαε, Ιοδοσιιπι ἱπϑιϊτατἰ8 βδοτὶς δαΐδβ: δε ἢος ἐς 
φέγε ἀεβεῖ; ἤυῆς 86ὲ Βδοοδαπι οεἰςθγαγε βεβιϊγι 
1ίδηὰε εἰς ταρα οομῃβεσπιοπὰα βυπὲ: σίας ἀπὸ 

ας, ἱερὸν Ῥμῶλον ἀμείψασα, ϑοάζω Βρομίῳ πό-- 
ζον. Τὶς ἡδὺο πόνος εοὶ βαϊιοιϊο Βαροίνίτα, ψοῖς- 
Ῥίχα ϑοώζω οὐ ἀρραβὰινο οοπϑιγαοίυπι ερτορία 
ἐχρ!ίςαῖε Ἐτξαγάια: δᾶ ϑορβοοϊίς Οοὰ. Β, ἐπε, ἐὰ, 
ταῖκι, τς μος φαΐάεπι Ἰοτὺ ρνδοιίεγπαῖϑϑο, 

66. δὲ ἐπ᾿ Δηιβέγορβίδο ψεγβὰ βεπυΐηατη εξ 
ἑξοσιούσϑω, νἱἀεπάιπι δι. βρομίων οτίατη εἰ εχ 
βρομνωτ, ἀαστα πεξ!οκίβϑαὶ αἰ αΐϑ ΠΡγατίαβ βὰ-- 
Ῥιᾶ βογίρίδπι ἰογταϊπαιοπεπι ἣν τεὶ ἐς. Βδο- 
«δὲ φυίάεπι ποτηΐας ἢϊς πὸπ Οβαϑ8 εβὲ: εἰ εἴεξϑη-- 
ἴεν ἀϊρεζείατ βρομιώτην πόνον, πες πιαϊὲ ϑοάξω 
βοομιῶτιε. Νου, ΠαΡεο ἰδτηοι ἀπε υιίοτγθπι, «ὰ πὶ 
βογιμίογοπὶ Ογπεβειϊίοογαπι, “αὶ ΓΝ, δ4ο. ἀἰοίε 
ἐδακι δ᾽ ἐμπίλασαν Βρομιώτιδ,, εἰ ν. ὅοο. ἰροὰφ 

δακοῖιαα [4 γοῦαι: παϑαις δ᾽ ἐστάλαον Βρομιώτίαι 
ϑάκρν παρειαὶ. 
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χἁματόν τ᾽ εὐχάματον, Βάκ- 
χων ἀζυμένα θεό. 6 

ἀντιοτροφὴ ἀ. 
Ὁ εἰς ὁδῷ; τὶς ὁδῷ, τὶς ᾿ 
ἢ μελάϑροις; ἔχτοπος ἔστω, στόμα εἰ εὔφη: “0 

μον ἅπας ὁσιούσϑω. ἢ 

68. 1)εὰϊ ἰζομένα ῬτῸ εὐκζομένα, χαοὰ νετ- 
Βαπι νἶχ δἰμοὶ τερεγίδδ ππεάϊα ἔογπια ἀϑαγραίιιπὶ. 
Ααὶ μδες νεῖὰ εδὲ ἐπιεπάαιίο, δὰϊ απιἰδιγοραίουα. 
τοττίφεπάτι5. ΠΙαὰ τηειαοτγδῖα ἀΐβπαπι, εοὰ, Ρα]. 
εἰ ἃ ῥυΐπια χβᾶπα [δαγ, οτηϊίενε ϑεόν, Ψιεραθα. 
τοάεχ τὸν οταίε!, φαοὰ ΑἸάΐπα δπαβεὲ δῖε Βάκ-- 
ἀιον. ΑἸάϊπδε ἐπ ξαγιιίπίθαδ τποἰεἰβ αἰφαυδηιο. 
παΐπου' εβὲ, «αδτι οοά. Ραϊαιἐπὶ ἀπειογί 45. Βδεῖϊα 
εὐἷπι, χαΐ εἰαβ δαϊεϊοιείς βοτίμιαταβ οοῃοίβεγεῖ, 
πρδινατε ἀεργεβεπάει ταϑίγογιπιὶ ςογγεοίογίβ, ἘΣ 
Βδες αυϊάετη, ἥυδε ν. 64 --- 73. οοπεϊπεπίον, ἐϊα 
ἀϊεροκία Βαθεὶ, τὲ δρρᾶγεδὶ, ἀγιδραεβίος υἱϑο8 
τος “1 τα δίγίοο Βο5. νεγβιιβ, Ῥγορίεγεδ εἰ αγιϊςα-- 
Ἰυπὶ δἀάίάϊε διε Βάκχιον, εἰ ἰῃ ῥτίπιο σόγϑὰ ἢ-- 
γμεὶ γᾶς, αιιοὰ ἴω Ῥάϊαϊϊηὸ ξοτίαεθε ἐγέοτὶ Πἰργαγῖς 
αὐἱδαεπάσχι ει. Νδπὶ εἰδὶ μἰς οὐάεχ ἃ πιείγίεἰβ 
]5 φογτεοι οί θα μάγια υἱἀείαν, ἰδτηθη ποη αδὶ-- 
ὅ1ε πρεϊίοκεα, αῦδαι͵ ΑἸδίπα, ἐοηίρίαται Βαβεί. 
δὰ φαοὰ οποίιεϊι ϑεόν, εἰΐαπι δἰ {αὶ ἢδες ποῦ δβϑὸ 
Ἀηιϊδι ΟΡ ΐοα οεπδθαὶ, ἰᾶπιεῃ Υἱκ εγίὶ, {αὶ δαπὶ 
πόρετι ἴω ργίποϊρίο οαὐτηϊηί5, δὶ τηαχίπιο ἀϊοῖ 
ἀέθεδαι ἄδαπι 6866, φιοπὶ οεἰ δ γαγεὶ ομογιιβ, θ τ. 
Ἔπε νεϊϊι, 

Μίροσ μιδεβίββε ᾿νίγοβ ἀοείοβ ἐπ ἴοοο ἔδεῖῃ: 
εἰ ρίαπο. Νεῆτε ργοβᾶγε ροῤβηπὶ δοιηϊδοίυτας 
ἘΠαιδ᾽ εἰϊ, ΠΤ αδσΌχη ἢ]! πὶ σαδμι ἰῃ δὐποιαιϊοπίδα ρο-- 
παΐϊ͵ τίς ὁδῷ, τίς ὁδῷ; τίς, Ῥαπο δἰΐεππαπι δὴν δυΐαϑ 
ἰοςἱ πδίωγδ ε8εε υἱάεο: ηυοάὰ δαίεπι ἰῃ ἰεχῖα, ἀε-- 
Δεῖο τίς, ροβίϊατα μελάϑροις ἔκτοπος ἔστω, ἰϊα ἱπ-- 

ϑ- αγργείδιγ., ἐκ τῆς ὁδοῦ ἔκεοπος ἔστω ἐν τοῖς 
λάϑροις, τιοτι αἰΐεπατα ἰδηΐαιη, βεὰ εἰΐϑιι 
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τὰ νομισϑέντα γὰρ εὐοῖ 
᾿μόνυσον ὑμνήσως 

ξαυπι οβὲ, Ῥοίεδὲ επὶπι δὲ εϑίο ἐπ αϑάϊδις εἰ αὖ- 
ἐεῖο αεάϊδιια οἱφαἰῆοατε. (ἰεγιϊβοίπναπι εβὲ, ψἜχιιτα 
ε86, ἄυοὰ ἃ πὶς ροβίϊυγα σοπῆτγιπανίε οοὐ. Ῥα], 
τιἰδὶ φιιοὰ παῆς δια ργοποπιίπα ργανΐὶ δοςξεηῖε βογὶ-- 
φ5, ΟΒογῃβ, ἔλνενα ηρυΐὶβ ὙΒερδωος ἰαβεῖβ, 
εἰ δὸ5 ἀρροῖϊαξ, ψαὶ ἰη νἱὰ δἰαῖ, εἰ 105, φιλὲ αἰαὶ 
ἀπ φεαίθιβ, [Ιὰ 8:ς ἔδεϊὶ, τις ἀΐςαι : δεφωὶς ἴπ ψέα ἢ 
ποφιιΐς ἐπὶ ἀεάϊδωε } Ἰλεῖαδ αἰροϑαις πιοτιεὲ, δοα, 
4υἱ ἰπ νία βἷμξ, ἔκτοπος ἔστω ἀΐξεινο; εο5 διαΐεπε, 
«υἱ ἐπα βίῃε ἐπ ἀοχαίβιι βυιΐϊδ, 408 ἤοῃ ορτια εξ 
φεάεγε ἰαθδεγί, εετὶθ ᾿ἱπροΐβ αἱ ἔανεδπε, μογι δία: 
δεὰ υοηίδπι μοο οἰίατα δὰ ΠΠοα, αὶ εχῖγα ἀοχαοα 
εἰ οδνὶ βυπὲ, ρεγείπει, φάάίε ἅπας, 4πο πο8 ηπο- 
4ὑε σοτργεμεπάαϊ, Ἐχ 400 δρραζεῖ, βεηβατα ἰοοΐ 
βία δρο αἷνο φαῖρ ἐμ νία, εἰν φιΐε ἕμευε αρμὰ 
44 οεῖ, οσάωξ ποδὶα φιοὲ ἐπ Ψία δέ, οπιπεα αμξεπῃ 
μιφωὶξ γανσαπε, 

71. διοίγαπι τοχυῖγι! ὁσιούσθω, χυοὰ ε5ὶ ἐπι ΑἹ-- 
ἀϊμα, οἱ Ὡἰμὶ! ἰπ βιγορβίοο νεῦβα ἐπεβαξασγα εὶς 
Οὐοὰ. Ῥαϊ. ἐξοσιούσϑω, ἴπι φαοὰ οοπίεείατα ἱποίάε- 
ταὶ αἰϊφυαπὰο Ετγίαγαϊϊα5, οἰογίατηθίςος 6886. Βο5. 
ὑγεγραϑ γοίαβ, ππᾶβηο ἐργογο. Νέας ἀϊδείτηϊαηἀατα, 
ξοσιούσϑω, χαυὰ ἀρυὰ ΗεενοΒίατα ἐδ, νἰδετὶ ροϑϑδ 
ἐκ ἢ. 1. δἀποίδιιτη 6886, ὯΠοτ, μος οοταρο- 
᾿δίταπι ϑέγβθαπι ταΐπτβ μοείίςαπι εϑὲ, ἥαδπι διτν-- 
Ῥίαχ, δοιούσθω. 

7}. Ῥγδϑοῖδτα εβὲ δίχιιε μδυὰ ἀμθὶθ σεγὰ ἴ5- 
φ0θεἰϊ σοπίεσίατα εὐοζ ΡΓῸ αὐδ, χυοὰ ἐπ Πἰθτὶβ εβῖ, 
1ὰ ἰρδυπι οοὶ τὸ νομεσϑέν, εὐοῖ εἴτ: «“ἰεἰ ηαῖ- 
ἄεπι ποῆμε φατ τὰ νομισϑέντα, Ὠξηας οὐπι ὑμνής 
σω ἀρῖε οονϊαπρί Ροίοϑὲ, 

73. Ψεγθυια ὑμνήσω ἂς ὨυτηοτΟ νου βογαγα, 
᾿φαϊδιαα φογτεριίο βηΐε ἄμι85 φοπϑοτϑείε5 φὐταὶ 
Μπρν, εχἰπιεπάσπι ἀϊοοπιὶ ΕἸπιδὶεἶἰο εβοὸ πόα αἰ ἑν 
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το, ὺς͵ στροφὴ β'. ὦ μάκαρ, ὅςτις εὐδαΐ- 
μων, τελετὰς ϑεῶν. εἰ-- 
ἑώς, βιοτὼν «ὡγιστεύει, 
καὶ ϑιασεύεται ψυ-- 

ἀεάατη, χαδπι υδί ἀεπιομεεγδίατα νἱϑερὸ,; ποτε 
εις γἴαπι ὑμνῳδεῖ, ἤεήας ἘΡίΟΒατπιατη. ἀἰδετίο 
Ὁ» ἐπὶ γετὰ ἃν Ηερβιδεβίίομε φοπητηοπιονδίιιπι, 
εἴεμνος 5. }} 80 δηΐε ΠΠΠ|ογῶ9 ἐν ουγγορία αἰχίο8ε. 
Ἰλιϊογατω μ ναϊἂε Πἰχαίάαπη Γαΐδδε ἀρὰ Ογαρουό, 
πο εἶ8 ἐπι εἰϊ8 οδρποδβοίϊαγ. δὶς ἀμπλάκὸῖν ες 
ἀπλακεῖν ἀΐκετε; εἰς εχ ἐμαρτεῖν οὐίατα εϑὲ ἀν 
τάξομεν. Ἐπ, πίεὶ, ἑαῇοτ, ἐπε δ οπιιιϑ αἰ ψαδηαο, 
εἰ νὴ εἰ κράμβη Ῥοϊμῆδθε ρείυγε 5γ}1808 εογς- 
περί Υἱάε ΕἸεπι. 1). Μεῖτι ῥ, 47. δὲ. οἱ αὰ 
ϑορβιοο!α Αεὶβ. χ115, [πὶ Εἰιεὶρί 5 νογϑυ ἀρΠΠο Ὁ 
εἰδιδαϊα εϑὲ εχ ἀπδρδεβῖο εἴ [οδίοο, χυιᾶτπὶ ἐχ θπι 
ὼς ἰοαϊεῖα, 805 ΠΠτύσατη βογίρίαξα ἴα δέγορῃῖς 
90 νογϑὰ ργαεθοῖ. Ηρα ἴδῃιθα δὶ ἥυΐα τθοῖς βὲ δὰ-- 
βεγε οοηεωδογίς, ἰ5 ἑμνήσω ρτὸ ἰηίεγργειϊδιίοπ 
ἀεδεδίε δ᾽ῖαβ νευθὶ δαθεγαν αἱ κἐλαδήσω. Ναπὶ 
4αοὰ ΕἸ πιδί εἰ ραϊδὶ, ε586 ἢϊπο σδγϑαπι [8] γὴν 
4μδίετι τηοχ, τελετὰς θεῶν εἰδώς, εἴ «]ἴο5, ἥδ 
αϊρο ἡ πὰ οατπιθα ὀχδί θεῖ, ργορίοῦ ἀσδ8 σαυ5888 

1 βίδαπι ραϊο, χαΐα ποῖ βαπὶ {ΠῚ 18168. νόγϑιαβ, τὲ 
ἡυΐα, εἴ. δἰπί, πυ]!ο τηοάο Πὸς πηδέγατα οοηνεῆϊε 
«ἀγτηΐηΐ,, αοὰ ἰοίαπὶ Τοπίοὰπι εβέ. 

4. Μεῖγα σνεγβασπι 74 -- 79. αἕ 4)» ΕἸπιδ] εἰ 
Ῥατι ναι ὁχ ΑἸαΐπα ἀϊδμοϑιὰ δὰπὲ, αιτα ρτυρίοι 
Ἰπβταῖοβ εἰ δβρογοϑ πατηθγοϑ βαπρεοίᾶ βυῃί. ἕαπν δα, 
ἡιοὰ ἴῃ ἐδγεῖα αἴγομμα, ἥσλε ἰϊδάοπι πείσας ἱποὶρὶ!, 

ψΠ τὰ εοσυτὰ ἀἰϑεϊπεῖίοπεπι νογϑιτ 6586 ἀιηη αϑὲ 
θη Ροίθδι: ἰδίας γεὸϊε γεοδϑαῖε δὴν ΑἸάΐπὰ ΕἸτηδ- 
Ἰείας, Ρετεϊτιεπέ μὲ νεγόαβ. δὰ [αταἐ!ΐαπι, ΟἹ οοπθο.- 
Ταπη, βαῃεψυδ Οπήπδβ ςαἰαἰ δοϊίοὶ, γδοίεν ᾿ἰδγεία τα 
τὶ βεχίαπι, ὰΐ ἑαπὲ ΘἸγοοπδὶ δρομᾶξο ἱεγχηίμαι. 
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"δ σδο--ϑὴ) 
χάν, ἐν ὄρεσσι βακχεύ- 
ὧν, ὅσίοις καϑαρμοῖσιν" 

τὰ τὲ ματρὸς μεγάλας ὅρ- 
για Κυβέλας ϑεμιτεύων, 
ἄνα ϑυρσὸν τε τινάσσων, 

κάτα κισσῷ στεφανωθείς, 
“Τιόνυσον ϑεραπεύει. 
ἔτε Βάκχαι, ἴτε Βάκχαι, 
Βρόμιον παῖδα θεὸν Θεοῦ 
«Διόνυσον κατάγουσαι 
Ὡρυγίων ἐξ ὀρέων 'Εἰ-. 
λάδος εἰς εὐρυχόρους ἀγυιάς, 
τὸν Βρόμιον. ᾿ 

ἀντιοτροφὴ β΄. 
ὃν ποτ᾽, ἔχουσ᾽ ἐν ὠδί- 
ψων λοχίαις ἀνάγκαι- 
σι πταμένας «Διὸς βροντᾶς, 

ψηδύος ἔχβολον μά- 
τὴρ ἔτεκεν, λιποῦσ᾽ αἰῶ- 
ψὰ κεραυνίῳ πλαγᾷ. 

-.-.------ 

79. 1ρτὶ ὀσίοισι καϑαρμοῖσι, 5εὰ ΑἸδίπια ὁσί- 
οιον χαϑαρμοῖς. Νοη ἀϊαρ!ἰςοτοῦ ὁσίοις καϑαρμοῖο, 

᾿δϑ. 1ἰθεὶ κισσῷ τὲ στεφανωϑείς. ϑίγαβο Χ, 
Κ. 469. (1. 1Ν΄ ν- 180.) οπιῖτεἶς σοραϊδιι. τοῖς. 

εδειαὶ μαγιἰσαϊαπι κάγα, αυαε δωΐϊε κισσῷ ἥἀααπὶ 

κτ βοσὶρία οββϑεὶ, εχοίβεγαι. ᾿Καταστεφανοῦν τὰ- 

αὶοδ νεγϑαπι, πδς ἰδηροῶ ἱπυδι αἰ πὶ. 

91. Νοὰ ἀεβεθδὶ Εἰπιδίεἰυ: ὨαμΝΟΓῸ5 ἱπίγος- 

δαδεῖε, αὶ ἃΡ ποίατα μαΐω8 ᾿οαντπὶπἰβ ταὶὰε αἰϊεὰὶ 

δυπι. Βεεῖε ἐπ ΑἸάϊπα αἰψίπιιϑ δἴγορῆδε δίηυς 

δαιἰκισορμᾶε νεγϑῦβ ἀδ0 ὁδονίϑβο φοῃεῖϑί, ΡεΆε- 
«εὐεηῖε ψεγϑὰ δπδοίδϑὶ [οπίοα ἱεγιιϊπαίο. 

96. αϊκο κυραυνίῳ πλαγᾷ, Οοά. Ρα]. κερανς 
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λοχίοις δ᾽ αὐτίκα νιν δέ- 
ἔατο ϑαλάμοις Κρονίδας Ζεύς. 
κάτα μηρῷ δὲ καλύψας, 
᾿ρυσέαισιν συνερείδεὺ 
περόναις κρυπιτὸν ἀφ᾽ ἽΠρας. 
ἔτεκεν δ᾽, ἁνίκα ϊοΐραν 
τῶεσαν ταυρόκερὼν ϑεὸν, 
στεᾳ ἁνωσέν τὲ δρακόντων 
στέφάνοίς, ἔνϑεν ἄγραν ϑυρ- 
συφύροι αενάδες ὠμφιβάλλον-- 
ταὶ πλοκάμι. 6 
ΜΝ ᾿ισέροφη γ.- 
ὦ Σεμέλας τροφοὶ Θῆ-- 
βαι, στεᾳψανοῦσθε κισσῷ; ᾿ 
βρύετε, βρύετε χλοήφει ΝΕ 
σμίλαχε ἰαλλικάρπῳ, 
καὶ καταβακχιοῦσθε δρυὸφ 
ἢ ἐλάτας κλάδοισι' 

νἱαπληγᾶ. Νεϑεῖο δὴ βογί ρεέτιι Ευτγίρίἀε5 κεραννο-- 
πλῆγα. Ψιδὲ αἃ ν. 790. Ὀταιιτηδιίοιϑ ἴα Βοίεκετῖ 
Απερὰ, Ρ. 105, 2. Καταλωλέ, Αλκαῖος Γανυ- 
μήδει, σχώπεων γὰρ “Ηφαιῦτον ὁ Ζεὺς φησι" κα- 
ταχωλὰ ϑάοσον, ἢ κεραυνοπλὴξ ἔσῃ. 

το5, Ἐδδεῖ βδῆς ἡποὰ ἀαίΐ5 Ὠδεγερεὲ ἐπὶ νέτθὸ 
ἄγραν, οἱ Ἰά Πὶς δυδίεοίατα, ηιοά Ἰορίοὶ γοςδηξ, 
τεῖ, Αἱ εδὶ ῥτγδοιίοαίατῃ, Ναπι ἐχ μγδεξεάεπίς 
δρακόντων ἸδϊεΗΪβοπάδιτα δράκοντας. Κπάία, ἴα- 
4εὶ!, σο5 φαρίοα Ἀϊαεπαάδε ογίμίδιισ ἱππιδομπν 

το, Οὕστη χλοηρὸς πυ]]απὶ πἰοὶ ἃ ΘΟ τίσιο 
Ῥαϊίεπιε διοιοτί ἀίοπι ΒΡοΓς ἰεα!αν, χλοήρης 
ϑυῖεπι φασπι δἰϊογαπι ἰτη αι ψοςαβαϊογαπα 
τοιοραταείοης, ἔυπι ϑορβιοεῖεο μιοσήφης ἀείεπἀΐ 
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στικτῶν τ᾽ ἐνδυτὰ νεβρίδων 
στέφετε λευχοτρίχων πλοκάμων 

οφοἶε, ποι ἀυβίταν! ργδείεγτς χζοήρει οοάϊοιτα 
ξάξ, πο πἰοὶ ἴα αδδδατα ἐγγαπιίμια. Ἀπλακεν χυοὰ 
ἦπ Ραϊδιίπο ᾿ΐδγο εἰ, τϑοίιπι ἐββεὲ βγοπιιπειανίς 
Εἰϊπιβεἶα8, πιο ξογίαϑβε ἰΐ8, δα δοδυγοίσμδεα- 
δεγα8 δὰ ΑἸδεπδεὶ "1. Ὑ.. Ρ. τοι. δε. ἀϊκίί, ΜΙ- 
Βὲ τεοὶς υἱάειας ϑομιμείδογαβ ἴα Ἰεχίοο Οἵ. δαὶ 
ϑα!πιδβίο βοῃείγο, ἢ Ἐχογοίται. Ρ]η. ρᾶρ. 

1535. 5. εἰ ἐπ ΗΥ]ε 1λῖγ. Ρ. 9.: περὶ 5 ἔογπιᾶς 
ἴδ ἃ Θγϑθοὶς ἀϊβείποιδθ εθδὲ, αἱ σωέλαξ ἰδκηπι, 
μίλαξ ευπνοϊναϊαπν οἰραϊβοατεῖ. ΥἹάε δἰίαπι Μο- 
δέγατῃ δὰ 'δοπη, ΧΙ]. 87. Ρ. 1ο8, ΝῚ ρ]ατίπιιιπι, 
ἴογπιας πᾶς ῥἱοπίιβ ϑυπδηΐ, δηεἰηαίοτεβ εἰ τοὶ-- 
Ἀμ5 νυ ϊβαγες 6856 βοϊέπὶ. Ηδς δηλορία σμέλακι, 
δεγναπάυπι ἀαχὶ. 

118. Νοῦν ἰη)ατί: 
δεῖῖο, ἀοσαετίς, 
Νίοὶ (δ! στ, θεῖο ἰαθδεῖ οοῃβδγὶ ἐπ ρερίοτ ἔὰ- 
«εἰ Ἰαποᾶ. 

Ῥαγιΐβὰ5 ἐοηβεγίαβ υἱάεπιιβ, ἰδιμοπ 60 εὐοι 
ἔαῖν οἰϊδαὶ ἴαθοι Ἷ ἴ 
πο ἢ48. εἰΐαπη ἴπ ἐπι γγϑὶς κωνοφόροις νἱάἀεπιις, 
'ε φαΐδιυι5 νἱάεππ5 Βαγίκεγαβ ἰῃ [) ᾶτ, οἴαδε, ἔαβο. 
Χχῖν ρεέο, Ὁ ψεϊαιὶ ἴῃ ὀρεγὲ οδοϊαίο, ἠἐιοϑ ὙΥ͂ εἰ- 
εἰκεγὰβ. εχρ] !σαὶὲ ἴῃ, Ὁ, εαἱ εἰταϊαςα, Ζεϊεσολγιίε 
2ὼν Οδεολιολισ ἀπά Αμδίεραπρα ἀδγ αἰΐεη Καπεὶ, 
νοὶ. Ε Ρ ὅοο, βεηᾳ. Ηΐα Ἐοοῖίν δὴ οαΐο Ἰρϑαγαπε 
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μαλλοῖς. ἀμφὶ δὲ νάρϑηκας ὕβρι- 
στὰς ὁσιοῦσϑ᾽. αὐτίκα γῶν 
πᾶσα χορεύσει. 

[{πιῖναα φοΠραιαν με! ἐπεοΠΊροτο ἀεβεμπιαν ἰῷ 
ἰςν, 65. νεβρίδας τ᾿ ἀνεστείλανθ᾽ ὅσαισιν ἁμμά-- 

τῶν σύνδεομ᾽ ἐλέλυτο, πιεῖ ἀϊϊιάϊςει, εεὰ ἰδίθεπς 
᾿εγέϊα5 χαΐάατῃ ταοάὰβ οοπβογεηάδγαπι ρεἰ]ΐατα. 
φοπιπιεπιογαιμτ', απ ΡΓῸ [αδοίί8. εα ἴδια βεγς 
πε ΐθα5 αἰεγοπίαγ, Αριὰ Νοππῦπὶ ΧΙΥ͂, 860. 

᾿ βερογίρίατα ζαΐθ86 ποάσιι αἰίφπεπι, 480 ρεϊϊες 
τοηβεγίϑε ἔπογι πὶ, (οὶ 5 εχ {Π0Ὸ νέγβϑα, δῃίᾳ 
4πεπὶ Αἰ ἦν ποη ομϑεγνδίῃπι ἃ πον 
ΝΣ ἰοτε: δαιδαλέης ἐλάφοιο περισφίγξασα 
χιτῶνα, . Ν 

1ι6. Νάρϑηκας ὕβριστάς τεοῖε ἰπιοετρτείατγὶ ρα-- 
ἴο ΕἸ. πϑ᾽ οἰτητι οἷς, αὐ [18 διοαπεάτ, χφυοὰ ηαὲ 
βίενι ἔογα!αβ, ὑβρισταὶ εἷπι. Ημραίβ8ε νἱ ἀδείας. 
ἴῃ εὸ φρίιβειο δομπείδογωβ ἰῃ ἴδα. Θν. ν. ϑύρσοον 
δὶ τπαΐα ἀε ἰθγτθο δἰ ἔεγαϊα οοῃβεβία ϑβιιηΐ, 
ϑεβιαείἀεταβ ρατίιες ἃς Μωβργανίαβ δὰ Βαρεδα- 
Ῥὰπὶ ν. 705. ματι δΠδντθωΐ ἱαοίαηιτα ἰα Βδὸ-: 
«οι. Τ' ΠΙ. Ρ. 7, ι5, φαθτα᾽ φαίάειῃ Ἰοοιιπὶ τον 
ὅε ἰμιε!!εσὶϊ Μαυδργανίαβ, περίδχεγατὶ, υδα ἱδὲσ 
ἄξαι οὰρ. 4. ἀἰχίι [μιοίαηιια Ρ. 78, 8ι. 
17. Οὐοὰ Μαιιδίας ἀεάϊε, αὐτίκα γᾶ πᾶσα χο-- 

φεύσει Βρύμιον, ὕφτις ἄγει, ἴϊα Ῥηοθαγο νἱἀείατι 
Εἰπιοϊεία5, αἱ. φαοῃίδτη ἴῃ οοἀὰ, εοὲ Βρόμιος ὅτ᾽ 
ἄγη, βοτίβαπᾶυτπι Ραϊεὶ ὁπότ᾽ ἂν ἄγῃ νεὶ εὖτ᾽ 
ἂν ἄγῃ. ἱ παπιεγί τραϊαπίαη, οἱ αἰΐα ρᾶτα 
ϑιρορῆας ἱ ουπνεπίεηξία δαὶ, ϑιΐαπι πο-- 
γ8ε ογδεοηΐβ ἰηλ πὶ ε85ε. Εἰ ἰΐδ εδὶ ἐῃ δηϊὶ-- 
ϑίγομῃα. ᾿δηπθ φασπι γεοίθ ρμοϑὶ χορεύσδε ἱπίετ-- 

᾿ ψιαπδαίτν, Βρύμιος, ηυοὰ ᾿ἰδγὶ Βαθοπὶ, βεγνϑη-: 
σαὶ ογί, ἰππροηάυτηαιια στα 5ειιεπιῖδα5, ἰάαα 

Δπῖο τηλρὶ8, ψιιοά εἰΐαπι βεοηϊεηιία τρα]ῖο ἐοτεοι 
δι, δἱ ἀΐοιι: Βιωχηίιιβ8 ςϑὶ, ΝῊ ἌἜβογοβ ἀυεί!, Ρεοσ: 
Μὲ Βαβ φβιββαβ ϑεγνανὶ ΑἸαΐπδ δογίριαγατη, 
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Βρόμιος, ὅςτις ἄγεν ϑιάσουφ 
εἰς ὕρος,᾽ εἰς ὅρος, ἔνϑα μένεν 
ϑηλυγενὴς ὄχλος, 
ἀφ᾽ ἱστῶν, παρὰ κερκίδων τ᾽ 
οἰστρηϑεὶς “Διονύσῳ. 

᾿ ϑαλά ἀντιτοφὴ γ᾽. 
ὦ ϑαλάμευμα Κονρήη- 
των, ζάϑεοΐ τε Ἀρήτας 
«Διογενέτορες ἔναυλοι,, 
ἔνϑα τρικόρυϑες ἄντροις 
βυρσότονον κύκλωμα τὐδε 
μὺε Κορύβαντὲς εὗρον" 
ἄνα δὲ Βακχάδι συντόνῳ 

130. Νέβο ἤππο Ἰροῃπῃ ἰϊὰ ἃ Ἑατίρίἀε βοτί-- 
Ῥίππι ε586, δτιῖ ροϊαίδθδε βοτὶ δὲ, ͵ἂ εὔχῃ Μαε βίας 
δίφαε Εἰπηβὶεία5 οοπδιϊϊπιογαπι: ἀνὰ δὲ βάκχια 
σοντόνῳ κέρασαν ἐϑυβύᾳ Φρυχίων αὐλῶν πνεύματι. 
Ῥείπουιμι «μα φαΐ εεὶ ἀνε βέκχια} Βακχοῖα ὕταου 
οἰβ ἀϊοιυιπία, ἄυδο [»αἱϊπὶα Βαςομαπα!ία, αἰ Ρ]α- 
ἴδγεϊο ἐπ οοπηρανγ. [)επιεισὶϊ εἰ Απιομὶϊ Τ. Ν.. ρ. 
354. εὰ. Βεἰοι. ϑεὰ Βάκγια ψαΐς υπιηυῦπι ἐπα 
αἰχὶ.}) ἤδγα οπιπίπο μβες ἔουπἃ εβἴ, ὡδὶ πόα ἄς 
ἦρδο Βαςςῆο αὶ νἱπὸ ἀδατμαίατ, βοᾷ τι δἀϊροι!- 
ψαπι δἀάϊτατ ποπιίηίθι8, ἱπνεπίταν δρυὰ δίπιο.- 
πάει ερίρτ. 70, 5. ΑὨΙΒοΙ. ἴφουδα, εἶνε 78, Απαῖν 
Βευποῖίκ, ᾿ρυὰ ϑορβοείεπι Τγϑοῆ, 7ο4. ἀραὶ Επ- 
τὲρίἀοπι ἔβοσα, δοήν (664. Ῥοτα.) ἀρῃὰ Ατίδι 
μὰ δῦ Εςοὶςβ. τά, γεγαπι ηυἱ Βάκχεα δαὶ τὰ 

ἰκχέα ἀἰχεγῖι, ἰὰ αὐ Βεδες ίς βϑογὰ δἰ ρείῆςι 
δουΐ πεπιίπεπι, Εδίο ἰδπιεη, υἱ Ἰὰ ροιτιιογὶς ἀϊ 
8ὲ δος Ἰοοῦ ποὸῃ βοίυΐε, δεηιεηιίαπι φηΐπι ἀΒ- 
ϑαγάατα τολάϊι, Ψίάε εὐΐπι, χαϊά ἡΠ| ἐπίεγργος 
τδιίοτις δἀτηίοϑα ἀΐοαὶ οὔοταθ. 1π Ογοία, ἰηηυΐι, 
Οογγδαπίες ἱπνεπεγαπε ἐγπιράπαπι, ἰάφιρα ἵπ καοτία 
Βαξολίοὶε ΡΑγγβία εἰδία ἐσπιροταίμπι ἀφάογαμε λδαο, 



Ν ,“.. “κου Πρ .5. ἡ 
γον καν ἐμῶν δον εν σεν 
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«γπα αεοερίμπι ϑαιγτὶ δαετὶε Βαεολὶ αἀλῥδωετωπε, 
Ἰίᾶπα νεγοῦ Ναμη ϑαϊγτὶ ἃν διὰ δεείρεγε ἱγῃν-- 
Ῥϑμα εἰ ἴω ββογὰ Βαροιηίοα ἰηίεγγο' ροϊμογυωΐ, 81 
ἐλ ἴτω τιϑίίαία ἰῃ Πὶβ βδοτγί8 Ἄεγδωὶ, ργίαϑαχαπε 
ϊι δὰ δοοερογϑηὶ ἃν Ἀθρεα} Βεραβπδηὶ Ββᾶφα: μὲς 
ἰδοΐατα τοραρηδηὶ, βεὰ οοπιϊμοηὶ εἰΐαπι, ηυρὰ 
Ρίϑης ἐ]βιιμι εβῖ. Νέας επὶπι Οογυθϑηΐεβ ἔγταν 
ΤῊΝ Βαρελιὶ βδοτὶβ ἱηνοπουμηὶ, ἃς ἕαπι ἀεάεγαπὲ 
θεαε, 5εὰ ΠΒοαο σταϊϊα Τα γίοαι! σαωΐ, ἤὰὸὺ τς 

ἔν υοὰ οἱ οχ δία δυάϊτοί. 
εοπβεχαίίατ, ποῦς δολαῖοϑο Εαεὶὶ ιῃ, ὲ 

αἰϊαὰ ςοπβεβίπιι5}) [ἰδεῖ Εὰ- 
Η͂ Ξ Ξ 

νοϊαογὶ!, ἄνα ρργιίουΐα ἃ νεγθὺ κέρασαν μεν 565 
ἴῃ ἀἰδίμηςῖα, Ας Ρρυϊοῖ ααὶς υτείίδῃ, πηεῖγο φοῃ-- 
αἱ, δὲ τθοορία {Πα ϑογίριυγα Ἰορϑίωρ, Βακχείῳ δ᾽ 

ἄνα συντόνῳ κέρασαν ἡδυβύᾳ Φριγίων αὐλῶν ποιούς: 
ἔσαν Αἱ γεγο ἄνα δὲ ἱπ ργἰποὶρίο ογδι  ομίβ ἰᾶται 

στη, δι οἰ οξϑη8, ἰδπὶ μεπυΐηο δἰμείϊς, οἱ ἴδ 
πιογαγίυβ δι, αὶ πος φυίΐάεπι ταιίᾶτε διάεαὶ, 
ΑἸϊιὰ, φιοά ἴπ πιοπίοιη αἰϊοαὶ νϑηΐπα ροβοίε, ἕος 
ταν. ὥπυπι ηυοὰ κεχαίίατ, συντόνῳ, εἰαὶ σοπίει- 
ἴαπι, δογδῖ), νφβεπιοπίοιι δἰ χηϊἤοαγθ ροϊ δι. {τᾶς 
{τεηπδη!  τϑἰπηδ 6δὶ δἰβηϊῃοαιῖο Βαΐα8 νοσαθα]!, ἰᾶ-- 
τε δριιὰ ἑαγίρίβεπι μοιία9 46 εοποίμεπίς εἰ 
φοποογῴδῃις ἀἰοί υἱἀοαίατ : πᾶπὶ αδὶ Πὰς νορα 
ἘΠῚ 

“ 

μι: ἀθθα ἐν [δὰ αι ΡῚ 
φοραὶ ἔτι 



34 (26) “, 
ἡθῦπι βτορίξξ κυδεαιϊαπη οὔϊηθαι νεεβοσιατα, 4αὶ 
εἰϊδὴν ἀρυὰ διγαροηθια Ἰάδιυ αὶ ἱπ Εαγίρίἀΐ5 Ἰΐε 
Ῥυῖβ εδὲϑ ἕχπτθ ργορίες ἐππρογς ἔδοίαπι ἐπιδϑία, 

ὶ ϑεηαίίατ νοοᾶρυΐαπι, ξατπ 4υο, αὶ ες τὰν 
οἰιαγὶ δι ΐαὶ, ἐββοί!αα, ἀθατα οαπὶ γεγο πέρατ 
σαν ῥγδρροβίἰοπεπὶ οομϑίκευαι. Ουδε ἀαατ ἐΐα 
αι, διῖο τποάο φονγίρογ ἤυης Ἰοδιιπι 8ι1βιλ8 διατης 
ἸᾺς βοπβὰβ χυίΐδεπι, Ὠἰδὶ δργοβίο ἕΔΠογ, ἰς θεβα 
ἀείδει: ἐσιηραγάγαπὲ ἔγπιραπὰ εὐποογίωπεα Βωφολίοο 
Ῥηεγμίαγαπι τἰδίαγανε δρέγιμμι. [φίλον ἀαατα ἀα-- 
οἰν ι8. ο856 βεοιηάιι8 ρὲ8 ἐεβϑαὶ, ἃ νυϊμαῖα δεγί- 
ΕΝ βακχεία, ἄς ἄδίινο οάδα ἴῃ δηϊ 8 ςο-- 
ἰοῖβα. βογί δὶ βοϊεῖ βακχείαι, ρμὲπὲ πἰμὶ! ἀἰβεγε 

Βακχίδι νεὶ Βακχάδε: οαϊαθτασαὶϊ δἀϊεοι τ οτατῃ 
ζονιπαβ οἰΐααρ ποπαϊμίδιιβ πραϊγίαβ βεπυτὶϑ φοπ-- 
δοοίαν!, αυάπη ΑἸ} ἀσοαεγαπί, ἑατα ᾿οβϑοκκίαα δά 
Αἴας. ν- 523. Ηδγαπι ἴῳτπιαταπι ποίωο οι Πὶς 
“Βακγάδι αἰϊειὶ ΠΒακχίδε ρτϑείεγαι, Νάπι βακχὶς 
Ῥοτία5. ἔεπνίπαπι οοπιϊξομι' ΒάοςΒὶ, φαδια φαΐ Βδε- 
ἑβίου ἔαγογο Ρ]θηὰϑ οἷς, βἰρηϊοατα νἰδείατ: χαδα 
βἰρηϊβοαιίο πιαρὶβ ορηνηἰί Βαΐς ἔυγαιδο, Βακχάφ. 
Αἱ αἰτίαβηπα βόπε Ομ τεγαία πποπιιεία 6δὲ. Ην 
Βιερῆδηιβ χυΐϊάεπι ἱπ ν. Βάκχος αἴεγτι Βακχί, 
αὖ μι Ανίδιοιεϊοα δὲ ΡΠα αυοίια αὶ βίωι. Αρυὰ 
«Αὐἰβιοιοϊεπι αὶ Ἰοραίαν, ποβοίο, ἤθὸ ἔδοϊ!α ὄγὲσ 
᾿ἄδπι νβοῖς ἰδβὶ, ἥπαιὴ ἰπ ΡΙ μξανομὶ φεγίο Ἰοοσ, 
δὶ ϑροοία85»ε νἱθείαν διορῆδηι, ἀ6 ογδο. Ργ- 

δία. ρ' ὅ99. Α, ποὴ Βακχίδες, 5εὰ Βακίδες ἴδ- 
Ἰξιηάαπι 6:86, ρτγίήαπι δηϊπιδάνευδιιπι 5[1. Αἱ 
δεν δυΐα νοσαθυ]ο διιοιογί ας ἂὸ ϑορθοοὶε εβὲ 
ἦπ Απιΐᾳ. ατλ9. [ερίξατ εἰΐαπι, βεὰ ἃ Μυβαγο. 
Ῥοδίϊαπι; ἀρπὰ ραν οβίαπι ν. Θειάς, τιϑὶ Ηδιγ- 
οἰνία 5 βουίρδεγαι Βείκγη, Νοῃ τηΐηαβ ἃ μ᾽εγίϑηια. 
Ἰεχίοορταρίβ πορίβοίαιῃ Βακχιάς, 0 ποπ 86- 
πιεῖ ἀδι8 εαἱ Νοπηυβ, ἂὶ ΧΙΙ͂Ν. 258. ΧΙΏΝ. τ46, 
ογ. Βακχὰς ἥυο ΘχεΏριο ἤγπνθπι, πο Βᾶθεο, 
Νς ταΐγυτω, ἀιπτι οἰέϑτι Βακχίς ἴᾶπὶ τάγατα βἰ1 
80 ταῦίιαβ ἴῃ δαϊάδτη, ἀϊ νοοίδυβ, 4αδ5. ρυφίδδ 
" ῬΓδεβεηϊ πεοεβδίἑαϊες ἤπρυηὶ, πο ταϊμαΐξ 
ἰἀρτη, Ἐς οσμνρηΐ! ἢος αίάδιαι φιαϊρρίαρ, 4αιπὶ 

ἕ 
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(137 --- δή), 25 

πέρασαν ἡδυβόᾳ Φρυγίων 
αὐλῶν πνεύματι, ματρός τε Ρέας 
εἰς χέρα ϑῆκαν, κτύπον εὐ-- 
ἄσμασε Βακχᾶν, 
παρὰ δὲ μαινόμενοι Σάτυροι 
ματέρος ἐξανύσαντο “Ρέας, 
εἰς δὲ χορεύματαᾳ 
συνῆψαν τριετηρίδων, 
αἷς χαίρει “Διόνυσος. 

εἰΐατα βακχᾶν ἀϊκοτίε ἈΦ Εγ]α5 ἐπ δορί, δὰ ΤΆΣ. 
ϑοᾷ. υοὰ ποη εοὶ δὐποϊαΐαπι ἴπ πονᾷ φἀϊιίοπα 
διορβαηὶ: αἱ εἰΐατη βακχάζειν εἰ τ πομ 
Υἱἀεδηίαν ἰεπιεγα ἀατηπαπὰᾳ εθ86. ἰλαίη, ηἰδὶ ἐστε 

ἴα ἔϑ! ον, ἱϊεγατω βαϊοοιῖνο Βακχάς υϑι8.εεὲ Εὰ-τ 
τὶρίἀες ἱπέρᾳ υν ὅ29. ; 

181. Βεεῖε "πὶ Ευγίρίαϊ» ὑδιβόᾳ, χαοᾷ ποι, 
ἄεθεθαι εχ οογτυρία ἀρυὰ ϑιγαβοῆοπι βογίρίιγα 
ἴω ἀδ' βίᾳ πουϊατὶ, {ι0 ἰλοτίαπιο ργορίον ἀωρίοκ. 
« ἰπ Βᾶς νθδε ποὺ υδὰ8 εεἰ Ευγιρίάεβ. Ἠδγαπι 
τεῦυτ δαβεῖϊς ἰαάϊοίαπι ε8ὲ, ἀθοβ δεηβίπι βεην 
δἰπηψαε δὰ φοιηράγδίι, 

86. Ἠοοορί εχ διγαβοπίϑ ΠΡτία “Ρέας. Ναπι 
«υοὰ ἴῃ Βα Ἰϊδτίς βουίρίσχη ὁδὶ, ματέρος 
ἐξανύοαντο ϑεᾶς, οετίαπι ἱπάίουγοῖ πηδίτεπι συμ 
Ῥίατι, ἀφς ἀεὰ 6δϑοῖί, ΑἹ Ποῖῦο εβὶ, ουΐαβ πρᾶν 
ἴδε δίς Φαίάεπι ΗΠδα ἀϊοαιατ. 

138. Αρυᾷ διγαδρηεπι Ἰρβίτατ πρροῆψαν, εξ 
οἷς Ῥτὸ αἷς. Ηος ροδιεγίαβ ἀαθίται ΕΠ δοἷα5. δπ 
Ῥερείεγοπάωπι εἷς, Μὲ κραρία Ρίοοι αὖ», αἱ ΄ὰὸ 
εἴβείαιατ, Ὡρ τριετηρίδων βιρεγνδοιποιιπι 5ἰϊη 
ξυνῶψαν δαίεμ), ηιοὰ ΕἸμιεεἰὰς ἰὼ τηατρὶπε ρο-- 
δαὶ, δογί δὶ ποῖ ροίεϑὶ, φαΐα 8ἰς αἰξίπια ργϑέρε: 
ἀεηξίᾳ ψδγϑυβ ϑυ ]ᾶθα Ἰοῶβα ἤεγεῖ, 4ααιῃ Ὠγονεῖῃ 
ἐμ ἄεβεγς διτορῆϊουδ νργριβ ἰμάϊςϑι, 

185 



6. (155 -- χ52) 

ἐπῳδός. 
χάρο ἡδύς, ἐν οὔρεσιν, ὕς τ᾿ ἂν 

ἐχ ϑιάσων δρομαίων 
πέσῃ πεδόσε, νεβρίδος ἔχων 

χτάο, Ψαϊρο, δὲς ἐν ὄρεσιν, ὅταν, Μίτος φαϊᾷ 
δἰ, σὰγ, ἀπαπὶ οοάα. οὔρεσιν ρταεβεδηὶ, ΕἸταβΙε-- 
ἴα. ἴπ ἱποεῦίο ππρίγο. ἂἱ νογϑὰβ ῃὶς ἃ ἀυυθας 
Ῥϑεοπίβυ5 ἱπεὶρίαι, ὄρεσσεν βογὶ δὲ νοι, Απίς 
υχπηία οπΐτ ἀδ δδῆδα ἰοοὶ νἱἀοηιτῃ εθὲ, ἀαοῖι 
ζαιοίυν ρθε ποῦ εκ ὁπῃπὶ ραγὶε μεγεμίου στιν 6816. 
θρι δίδει ποῦ ΟΠ τα, Ὧοα ρεγερίφαιι, εὰ οἰΐααι 
Ῥέτνεγθιι, 8 Ἰοβίεισ, ἂἱ γα]δ0, ἡδιρ ἐν ὄρεσιν, 
ὅταν ἐκ ϑιάσων ὅρομαίων πέυῃ πεδύσε. Νατα να 
ἄς Βαροδο, εἶτα ἀξ αἱιἱβ βδθα ἀϊσαπέυν, πος 5ἰ-- 
δυϊβοαβαπι; ἐϑυπέεγ ἐϑὲ ἐπ πιοπείδαα, φίμαμε ἐπὶ ἀδ-- 
4μογα φανιρὶ ψεπαίμγ. ἰὰ εδὶ δαΐεπι, ααΐ μΙδοετα 
εὐπὶ δἰβὲ ἰπι ταοηιίθβ, ἀυαπὶ υδηδίων ἐπὶ μίμηί- 
τἰο; δ} σεῖς ἐπὶ πποπ θη 6886, ἄσαι ἱπ μἰδηΐ: 
ἴα τοπαίαν, ϑὲ ρυΐαβ, αἱ μοίεει ἀἰνεγδὶα ἐπ Ἰυ-- 
εἶδ βἰπιὰ! 6856 βίῃ δι!όγαιη, φὰγ, δἰ τωυηΐεα ργϑθ-- 
δετι, ἱῃ εαπιρίβ πιοταίυγ  Ηδες ἰρί(η τερυβῃῇδη- 
τἷα ἀπίε οπηηΐδ 10}}} ἀθβεῖ. Ας ΡῬγίτηο, πο 6886 
ἄς Βαροῆο βεγπιοποπῃ, οδιεηάίε, {ιιοά ρϑα]]ο ροϑὲ 
μοτὶρίυμν δὶ, ὁ δ᾽ ἔξαρχος Βρόμιος εὐνῖ. Νοῖ 
«ηΐπο, δὶ ἂς ἦρδο ἀϊρεδαίιπ, ἴρβε δἰδὶ ὁρροπΐ ροί- 
τϑῖ: μι φοποιβαιαθεῖ, εροάμπι μονα διὰ ας 
ἄεβτα δεπίοη!α ἄεθεγε ἰπείροτο, δυηὶ {8 ἐγρὸ 
ἀπίνεγδε ἀΐεία ἀρ ἢίβ. αὶ οοἰαπὶ εἰ βοοίαπίυ, 
Ἐδεοδαπι: πσοτιπὶ ἔα] σεται βογίεπι ργδοάϊεϑης 
«ποσὰ ἤος ἀΐσεγε ἄεθοῖ, Βεης 8 ἰὼ τηοηιῖθι, 
Μοπε οἰΐαπη ἐπ οαπιρὶβ 6586. Ἐχ 4πὸ ραῖοῖ, ὑπᾶ 
Ἰπεγα δϑάϊια βετι βεπάντ ἔαΐβε6. ὅς τ΄ ἄν. Ηος 
Φβοία δυΐοπὶ ἴϑιη ἀρρᾶγεῖ, νογί ἐδίπηϑπι 6886 οοὐΐ- 
ξαπὰ βογίρίυγαπι, οἴρεσεν, αἱ αι νεγϑα8 ἀαοίγ!!- 
δας, αὶ ἀρεἰκϑίπης φὰπι 5] αδηιί θα πυπρογίβ οοπιν 
εογῆδι, τορι αδῖατ. δίπια! δυΐεπὶ ἐ}}8 ἐτηθα δ 
τἴίομε ογδιϊοτὶ ςοηβαϊιας, ἱπάϊοφίο, ἀδ 480 16. 
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ἑἐρὸν ἐνδυτὸν, ἀγρεύων 
αἷμα τραγοκτόνον, ὠμοφάγον χάριν» 
ἑέμενος εἰς ὄρεα Φρύγια, Αὐδια. 
ὃ δ᾽ ἔξαρχος, Βρόμιος, 'εὐοῖ. : 
ῥεῖ δὲ γάλακτι πέδον, ῥεῖ δ᾽ οἴνῳ, ῥεῖ δὲ μελισσᾷν 
ψέχταρε, Συρίας δ᾽ εἷς λιβάνου καπγός. " 
ὁ Βακχεὺς δ᾽ ἔχων 
πυρσώδη φλόγα πεύκας 
ἐκ νάρθηκος, ἀΐσσει , 
ὁρόμῳ, χοροὺς ἐρεθίζων πλανάτας, 

ἐμην ἐἤοτιβ, χαρά ΑἸΐιεῦ ῥτουβας ἰηεεγίυπα 
[οτεῖ, βδῦϑια ὙδΒΟΓαπὶ εχ Οπιπὶ ρᾶγίς ἸΑδογαπίε, 
δὶ δυίεπι ῥγοποίηθη, αἱ φορα]ὰ ἱπάϊοαϊ, βοπιεῖ 

ἔμαπα, ἀάαπι ρτορεῖς Βα ρυαὶ ἀοβιυιερῖι: ἡδές, 
ὃς ἐν οὔρεσιν, ὃς τ ἂν πέσῃ πεδόσε. 1ιαοι ας 
Ῥίοπιι 65ι, ἔπι πιοηίε5, φωϊφιά δα ψεϊοοίδιδ ἐλἑαοία 
ἴα δαπιροα βε56 δομμί ϊίς" 

145, Νοα Ῥιῃο Πίαϊαιϑ νἱϊαπᾶϊ οαυδεα ἀὐδιά ϑ᾽ 
τεγβενάαπα 6556. Αρεγίαπὶ εβὲ εηΐπι ἰπ ργοπαπ- " 
ὥἰδπᾷο ρϑυιϑᾶτι ἤργε ἀειογε ροβὲ υΤύδια, ηυτπὶ 
πιπιογὶ Βυΐα5 νέγϑας ποι, ρορϑίαὶ σαπὶ βοφαφμιὶ-- 
“μι πυπιοτίβ οομιἰπυοτί, Ἡδες ρᾶιυϑα ἔλρι!ε δὰ- 
αἰτεῖς ἰδίαι, ποῖ᾽ οἰΐαπι εἰἰβίοποπι, χυδε Ηὶς 
δϑίδοιο φοιίαϑ 5γ}1αδ8ε, ἀσδπὶ εἰϊβῖο ἑοτρῖ, ὑθμε- 
πιεπίεγηα εἰ γε δπίεαι οοπίαναγεῖ οἱ δυάίεη 
δα. Ψεγβὰβ εχ ἄσοβιβ ῥϑθοπίθαιβ εἰ ἀοομπιο 
τρπβίαί, 

τ46. Ηοτυπι ψεγβοταπι ΐς βδῆϑιι8 εϑὲ: ὃ δὲν 
ὁ Βρόμιος, ἐξέρχεται τοῦ εὐοῖ λέγειν. Ἐδὶ δαίοπε 
Βίο νογβὰ8 ἀϊπνείον δι δραβιίοιιβ, 4αςπὶ ἱπίετίε-- 
οἷο νετδὰ Πεγοίοο βεχαί!αν δἰἰὰ8 ἐχ δηιβραδίο εἴ 

μαΐο.. " 
1582. Τὴθτί, οοπιτααίς Ῥοϑὲ ἀΐσσει ροεῖίο, δρό-: 

ἂν καὶ χοροῖς, οἰδὶ χυοὰ οοἄ. Ῥαγί5. τοῖς χοροῖς. 
ἀπδε Βγαποκίαα του χορουὴ ἐεοῖι, Βοπε ηποὰ αὰ 

μ45 
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ἐαχαῖς τ᾽ ἀναπάλλων, . 
τρυφερὸν πλόκαμον εἰς αἰϑέρα ῥίπτων. 

ὐᾷ ἅμα δ᾽ ἐπ᾿ εὐάσμασιν ἐπιβρέμει 
τοιάδ᾽" ὦ ἴτε Βάκχαι, 
αἷ ἴτε Βάκχαι, ΒΝ 
Ἵμώλον χρυσορόου χλιδά, 
μέλπετε τὸν “ιόνυσον ᾿ 

χῇρ βαρυβρόμων ὑπὸ τυμπάνων, 
εὔινα τὸν εὔιον ἀγαλλόμεναι ϑεὰν 
ἂν Φρυγίαισι βοαῖς ἐνοπαῖσί τε 
λωτὸς ὅταν εὐχέλαδος ἱερὸς ἱερὰ 

ϑοοαδαιίψαπι αἰπεῖ, ροβοίπιε ποὰ δὰ ἀττίσπ! απ. 
ΕπῚ᾿ χορούς Ἰοβεπάαπι 6δδα, αἱ τὸ ἔρϑιι, [τα δἰΐαπα 
01. βα, τηρηβίγαὶ, ἴῃ πὸ « ἰῃ χοροῖς μαποιί. 
ἐπῆγα βογίριῖβ ποίδίατα, Ἐξο ποῦ ἀαδίιανὶ καὶ 
ἄεϊετε, ἀσυάὰ ἰπιαϊεταπὲ ΠΡ αι, ἀαστα δρόωῳ εξ 
χοροῖς Ρυϊατεπὶ οὐρα]α ἰαπρὶ ἀόθεγθ. Ταπι δὰ-- 
ἴσια ἰῃ!εσραπτὶ ροϑὲ δρόμ». ΠΠ}λανάτας, ρῦὸ ἦαο 
Ἑἰπιρείαι5 τπλοϊεθαϊ πλάνατας εἶνε πλένηταρ, τεοῖα 
δὲ δδθεὶ, χυΐα τοὶ ἑυ5 οοηνεηΐξ ταϑίγο ἢ ἶ πη 6 γ}-- 
158 Ἰυπβαν πιπιδγο οχ Ἰοηίοο ἐπ Βδοοβίαπι ἐπ-- 
ταϊμαο. ᾿ 

δά. Πλόκον εὅτα ἴρδατη Ὁ οδιβδαπι, ὁΡ ἥυϑτα. 
νοϊαεγιηὲ ἰτ βοτὶ δὶ, ποῃ πὶ δά ἰοεπάμημ. ΑἸΐε-- 
πὰ οἰπι Ὠΐς ἔυγεὶ ἀἰταοίου ἀπδραρείίσι, Νὸς 
γεγο χυϊάηιφαι ἴα πιεῖρο Ναΐαϑ νοῦϑα8 γεργοδθηὰΐ 
Ῥοϊοδί, πἰϑί χαΐ . Π]05 ραϊαθίι νἱεϊοβυα ψεῦβαϑ δεβδν 
ἤαἱ 'ποι μοβδίῃμι αἰίφιιρ ποίο δὶ υμβίἐδίο ποπιίμθ 
Φρρε!ανί. 

155, Ηἰς νεῦβιβ εκ ἀοοξμπιίο εἰ Ογαϊίοο ρεί-- 
ταϑμὰ βοϊυΐδμι μανγεπίς φοπιροδίἐιι5 ἐπὶ. 

1.8, χρνσυρόον δᾶ εϑὶ ἃ χρυσορόας, 86 ΘοΓ 
ψμαδίπνα τι 6ϑὲ ποῖ βογίρρίαθε Εατὶρίάοπι, αἱ ΕἸπι5-- 
Ἰεῖαβ. οὐ ά!!, χρυσαρόᾳ, ρτορίετοα ἡαΐα 5[αιίμι 5ε-- 
χαίτας χλιδά, Αἱ, ἴηᾳυιθ, ἐβάειη ταῖίο εβὶ ἐπ 
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᾿(θ1-πο1θ2) ἅ9 

" 
παίγμαδα βρέμῃ σύνοχα φοιτάσὶν εἷς ὅροῤ. ᾿χθδ 

πεγθὶς Τμώλυν χρυσορῤρν. ΜΙηΝ πε νετο, Ναπί 
Ἡὶς αἰτεγεπι ου ἰῃ Βᾶϑὶ ἀοἰ ἐξοδοῖε, αἰτογο ἐκμίιπι Βα 
Ῥεηίς ξγάνεπι ἰείαπι, Οὐοἀϑὶ ἢππς νέγβατῃ, ηαοὰ 
ἴπ ΟἸγουπεὸ ἰϊοί ἐπὶ εοὲ.. “8 τεπηρμδ5; 

χλιδὰ χρνσογόου “μύλου, εν 
δε 65 ἰὰπι ἀυμίεχ ον ἴω ἰοία πγοΐεθι πὶ εεδε, 8. 
ὅ8ε μου υΐδεια ψειβοτίχα οξάϊαε ρεαείενεμᾶμκα 
ἴτεῖ - 

. χιιδὰ χρεσορδὰ Ῥμώλού. Ὁ εολ τον 
τθά. 1ἰδτγὶ βἰπε. ἱπιεγρυποέίοπε. ἱπηρυπξ; σύν-, 

οχα φοιτάσμν εἰς ὕρος, εἰς ὄφοει - Ουσὰ ἀν εερ-: 
δῦτη δἰμπεὶ, δδάθιη γθάϊέ, ἀἰγυτη φυιτάσεν εἰς ἔρος, 
τὶ Ρυγις νο]οθαι, ἀπ εἰς ὕρσῃ κῶλον ἄγερ ἰὰπ-: 
ξιπίαγ, Νὸπ ἀθθ]ιο ἰδῶεῆ 4ἀΐη νερὰ οἱὲ Ρυγεξ 
δευήεηιία, ρτίπιο, αία νεγίβιπη 5 δὶ, Ἐπεί ρὶ 3. 
ἄειι δ᾽ ἄνα, αἱ μοιϊπογίαι μὰς νοδοβ8 μοβὶ δίησοξ 
τέγρὰ ρυτΐ, ἰδπηθὺ ἀε πιῦγε ροβὲ ργίπιαπι γεγ- 
Βαπι ροβαΐβ86, ιιιαι ὩΠ] εϑβεῖ, χαοὰ Δἰίαπι οοἱ-- 
Ἰοολιίοπετα εχίρεγέι, ἀεῖπας δάϊοπι, ἰὰ χυοὰ ποηὶ 
εαΐραΐ ραΐο πηϑεπεπεΐ δἰϑὲ,, πα πιδΓογισει οαὐιδϑᾶς 
Ναπι αθτα αἰ ἶπια ρᾶτα ἐροᾶϊ ῃυπιετία ργοσεθαὲ 
ταὶάὲ ἄς ΟΜΝ νεβοπιοπίεν. εἄπὶ ΔΈΩ ΔΒ 11 -- 
ἰδίεπὶ ἰαγδογεὶ νεγβαβ τα]! αθ: ΝΝ 

πάϊγμανα βρέμῃ οὔνοχα φοιξάσιν, 
4αεπι ΟΥΚΤΑΙ εχ ἡπο! ἀ᾽ βϑευπιῤπαν τοείδετα 
ἅπε ἀδε!γ) 5. ε88ε, παῖε5 δἰ ἐππῖ: ᾿ 

εὔϊα τὸν εὔϊον ἀγαλλύμεφαι θεόν, 
λωτὸς ὅταν εὐκέλαδος ἱερὸς ἡερά. 

Οὕδγε φοιτάσιν εἰς ὕρος ἀοὰϊ, ἀείεῖο αἰτετῸ εἷς δ. 
φος, ἥποά ἀν ᾿ΙΡελείο, οὐἱ δεταϊπαΐαπι εἰς ὄροδ 
ἔα ν᾿ 1). ἰπ πιρηΐς ϑδϑαῖ, βγοβδοείαπι ρυΐο, Νε3 
ἅπε επὶπιὶ σεοὶς ἔαδξεγεί, σαὶ Ὠὲς ἐΠΠπἃ αἰ τὐταπὶ 
εἰς ὄρος βεηυεπῖὶ νεγϑαὶ δαϊϊεεγοῖ, {ΠΠ 18. δαΐοσι 
υὐπίτοοπι νυσεπὶ φορβαδ, ἴῃ ροβέγδιηυτη ψεγϑαπὲ 
ἀγδησίεντεῖ. πὸ ἰ5 βεγεὶ μοχαϊηεῖον πεγοίςιβ. δ ατεὶ 

ποῖ 96 πὶ ἰπ τ ρας οπιεβ. πιὰ] ἐαπὶ τέσησος 



ὅο ((ιθά-τ- 89) 
166 ηδομένα δ᾽ ἄρα, πῶλος ὅπως. ἅμα ματέριφορβάδι, 

κῶλον “ἄγει ταχύπουν σκιρτήμασι Βάκχα. 
ΤΕΙΡΕΣΙΑ͂Σ 

Τίς ἐν πύλαισι Κάδμον ἐκκαλεῖ δόμων, 
᾿Αγήνορος παῖδ᾽, δὲ πόλὶν Σιδωνίαν ν 
λιπών, ἐπύργώσ᾽ ἄστυ Θηβαίων τόδε; 

170 ἴτω τίς, εἰράγγελλε, Τειρεσίας ὅτε 
ζητεῖ νιν. οἷδε δ᾽ αὐτὸς ὧν ἥκω πέρι, 
ἅ τε ξυνεθέμην πρέσβυς οὖν γεραιεέρῳ, 
θύρσους ἀνάπεειν, καὶ νεβρῶν δορὰς ἔχειν, 
στεφανοῦν τὲ κρᾶτα χισσίνοις βλαστήμασιν. 

: ΚΑΖΠΟΣ. 
175 Ω φίλταθ᾽, ὡς σὴν γῆρυν ἠσϑόμην κλύων, 

σοφὴν σοφοῦ παρ᾽ ἀνδρός, ἐν δόμοισιν ὧν. 
ἥκω δ᾽ ἕτοιμος, τήνδ᾽ ἔχων σκευὴν ϑεοῦ. 
δεῖ γάρ νιν ὄντα παῖδα θυγατρὸς ἐξ ἐμῆς 

τἱβ οοπρτιεγεδξ, βεὰ. εἰΐατα ἴα Ῥαπυϊείπιο νεσϑα 
είαιοτῇ ἴσια πο ἴα δας, ἴα ιαε ἀέθεαι, οα- 

ἰεγεμὶ δ. ] 888. . 
167. Ἥβης ἰοΐαμι βοεπαπὶ ἐπι δῖα εβὲ Νοα- 

πὸῦς ΧΏΨ. 56. δοῆμᾳς - 
175. Αβδοπιίος Εἰπιοϊεἰο, ἠσδόμην ποῦ 6586 

ξοχτίβεπάυτη οεπβθηιΐ: δεὰ ναῖε ἀσγαπι χωϊῃὶ νἷ τ 
ἀείατ, ηποὰ εἰάειι τίγυ ἀροίο ῥρδρεὶ, ὡς ρτὸ 
ἐπεὶ ἀϊοιιτι 6556, τεγθὰ ἥκω δ᾽ ἕτοιμος ἀυΐεπι 11-- 

ἴῃ 8585. ΝΟ Ορὰ8 δβὶ, αἱ {Π|0 οοπ-- 
᾿ς Θϑὶ παᾶπι: ὁ φαγίδδίπιδ: αρπουὶ επΐπι 

ἰοπδ τοϑαϊέ, οὐ οατίβδίπιατι, 
ἀρρεϊ]ανετίι Τιγεβίαπα.. ργίυβψαώαι νἱδεγίε. 1)ϊοῖξ 
βρίπὶ Βλος, ἀππι ἀρεγίαπίαν ἔυτο5. 

178. Οὐαπὶ ΕἸπιδεἶιι5 παῖδα παιδὸς, πποὰ ἴγα- 
βἰοὶ περοίεπι εἰριίἤοατα εἰ ὶς εἰ δῇ ν. 1ὅ21. 
ἰοοεῖ, ρΐὸ παῖδα ϑυγατρὺς βετίβὶ τααναῖ!, τοδὶ 

ἽΠε ἰρδὲ ὑϑὰ8 ἐγαρίςογαχα ἱπάϊςαγε νἱάειας, οὐ 
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(ι82--- 192) ὅδε 

Διόνυσον», ὃς πέφηνεν ἀνθριύποις ϑεός, 
ὅκον καθ᾽ ἡμᾶρ δυνατόν, αὔξισθαι μέγαν. 80 
ποῖ δὲῖ χορεύειν; ποῖ καθιστάναι πόδα, : 
καὶ χρῶτα σεῖσαι πολιόν; ἐξηγοῦ σύ μοι, 
γέρων γέροντι, Τειρεφία. σὺ γὰρ σοᾳὸς. 
ὡς οὐ κώμοιμ᾽ ἂν οὔτε νύκτ᾽ οὔϑ᾽ ἡμέραν Ὁ 
ϑύρσῳ κροτῶν γῆν. ἐπιλελήσμεϑ᾽ ἡδέως 185 
γέροντες ὄντες. 

ΤΕΙΡΕΣΙΑ͂Σ. 
ταυτώ μοι πάσχεις ἄρα. 

κἀγὼ γὰρ ἡβῶ, κἀπιχειρήσω χοροῖς. 
ΚΑΔΑΜΟΣ. 

οὐκ οὖν ὄχοισιν εἰς ὄρος περάσομεν; 
᾿ ΤΕΙΡΕΣΙΑ͂Σ. 

ἀλλ᾿ οὐχ ὁμοίως ἂν ὁ ϑεὸς τιμὴν ἔχοι. 

ϑυγατρὸς Ηῖο βοτίρϑετίε Ἑατὶρίδες, Οὐοπίατα εηΐπν 
περοίετα βἰβηϊοδὶ παῖς παιδός, ράγυτη ἀδοογᾶ 
ἄευ ἀϊοογοὶ, 9ἱ ἀϊςεγεῖ: ορογί δὶ πιδ πθροίεπι τησαπε 
Βαρείωπε οἤπαγσ Οὐατὰ ἀφο! ϊπατα ἕαπὶ ἐατηὶ!ἴα-- 
τεπὶ Δρρεϊ!διϊομεπι [4 ἀΐοϊ!: ομογίει πε ογπωγᾷ 
ΞΒαροίκκνι, μὲ εα ξηία πισα ργοβπίαπι ὁ ἢ 

189. ΕἸπιαεἶτια Ἔα οοδϊδοίατα εὐϊάϊι, ἐἰλλ᾽ οὐχ 
ὁμοίαν ὁ Θιὸς ἂν τιμὴν ἔχοι. Αἱ ρείϊπιμπα ὁμοί-- 
ὡς Ρἴαπε ποθ ορὰβ εγαΐ τηυϊαγὶ. ἥὐυλπὶ τιμὴν. 
ἔχων Ἰᾶοτα εἷϊ υοα τιμᾶσϑαι. Ουοα δαϊεπι ἂν 
ἶπ ΠΙΒγογας, βοῦρίαγα δὰ} ἰσίυπι οαάϊξ, ἴδοῖϊα 
φοητίαι περεβθ8 δὲ, {αἱ Διγο5 ἰη Πᾶς τὰ οοηϑιϊαῖ, 
πρθτο ἀειεγίογοπι 6586 ἐγ δγδοθαπι, ἐπ {ὰ0 ἂν 
Ἰοίαχα Βαθοης νοσαπὶ ἐχ ρΙυγίριιΒ 5} θὶ5 ργᾶθ- 
«εὐαὶ, ἀιδαὶ αδὶὶ πιο πον !Παθοπ βεχυδίατ. Νέα, 
ἀεηίημιε 5ἱ βδερε ὁ ϑεὸς [ἴα ἐπι νοῦβα μοϑίταπι νἱ- 
ἄἀεπιὰβ αὐ αὐ ϊοα]ι5 ἰοίατα Βαθεαὶ, ἀγβαπιεπὶσ. 
ἰὰ εφδεὲ ροϊεβὲ, ποῦ τεοῖς ςο]]οσαγὶ δὰ νέγθὰ αἱϊσ 
ἰεία ἐπ Ἴοοο αἰΐον Αἰψαὶ υδὶ ὁ ϑεόε οὰπὶ ἴοι 
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55 (195--α 129}. 

ΚΑΔΊΟΣ. 
Ὁ γέρων γέφοντα παιδϑαγωγήσω σ᾽ ἐγώ; 

᾿ ΤΕΔΡΕΣΙΗ͂Σ. 
ὃ ϑεὸς ἀμοχϑεὶ κεῖσε ψῷν ἡγήσεται. 

. ΚΑΖΗ͂ΟΣ. 
μόνον δὲ πόλεως Βακχίῳ χορέύσομεν ὶ 

ἢ ΓΖΤΕΡΕΣΙΑ͂Σ. ᾿ Η 
μόνοι γὰρ εὖ φρονοῦμεν. οἱ δ᾽ ἄλλον κακῶς: 

ας Ων ΔΆΩΜΟΣ, αἀρὸν τὸ μέλλειν. ἀλλ᾿ ἐμῆς ἔχον χερόςε,. 
“ὧ ᾿ " ΤΣΙΡΕΣΙΑΣ ω .νΝ 
ἐδοὺ ξύναπτε, καὶ ξυνωρίξου χέρα. ΝΝ 

΄ ΚΆΔΜΟΣ. ᾿ 
οὐ κατεφρονῶ 'γω τῶν ϑεῶν θνητὸς γεγώς. 

ἧἦπ ἀὐείσυ]ο ἀϊείτατ', ποτὶ εβὲ Ὁ}18 υἱβ ἐπ, Βἰς σεῦ 
Βίδι ἐν ον ν. η65, εἰ 530, αἴο8 αἴγεγε ΕἸτηὸ 
Ἡις νᾶγσ δὰπιὶ ορροϑίτοπε ἄϊεϊαπι ὁ ϑέος, ηαϊὰ 
Βοος ναῖε, οἱ ξαῤρεπίο νεπαηίαν, δἰδὶ χαίάοπι ἰά 
φοπιήιοά! 8, ἄεο᾿ δυΐοπι πὸ ἐΐὰ Βοπογίβουπε 
ἔοτε, ἐϊα ῥοαὶ ἀςδεδαι, ἀξ πὸπ ἀγιϊσα!ας, 5εὰ δο-- 
τάδ ϑεὸς ἰοίαπι Βαθεκλοῖ, ᾿ - 

τρις ΠΑδτὶ ἀμοχϑεί, ἡποᾶ ϑετναπδυμα ἄχ, 
ἘΠα δας οὐ ἀμοχϑὺ 5ογ  ρβεγίε, ἰπι Πρ επηι, ασαπα 
᾿ἀποιαι!σπέ4 εἶπ5 δὰ ᾿Οεἠίρεπι (οἰοπεῦπι, υδὶ ἀε΄ 

ἐὰ τὸ ἀϊοίυγαϑ εδὶ, ργοάϊονί πὶ, ΑἸ 5. πδυγαπι ἅττ 
ἔμπιοηιῖς 5ρεῦο, συιδπὶ υΐθιιβ τιϑυῖ οδὲ ΒΙοπιβεῖ-- 
ἴὰ5 δὰ ΑΘΒΟΗΥ}1 ΡΡοτι, “16, τα ἡιίδαπὶ πιῖπὸ, 
1 τὸ οοηξεοία, ομδεχπαπίαγ; Ναπὶ ἰπ ΒΙοιπῆε!- 
Ὦ ἀϊοραιαιίοπε δαπί, ἥπαὲ, αὐ᾿ πηϊαὶ υἱάειαῦ, 

ἄαϊσα ἐδϑε ἀειποπειῥαγὶ βοβϑ. Μεϊίογοπι υἷαπὶ 
ἔμρυεβϑυβ δδὶ διυγξίης ἐπ Ὠΐαγ, οἶδ, ἴλϑβο. {1 ρὲ 

Υ ῷν ΕἸ πιβ] εἴτι τοῖα ἐπ Ψῦν τωιιάτη; 158 δε44. Νὺ 
ἀιοὰ Ἰαπα Ἰαπευϊάστη νἱδείαν, ἡ 

«- -- «.ὄ - 
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(200 --- 205) 35 

ΤΕΙΡΕΣΙΑ͂ΣΣ Ὁ 
οὐδὲν σοφιζόμεσϑα τοῖσι δαίμοσιν. 
πατρίους παραδοχάς, ἄς θ᾽ ὁμήλικας χρόνῳ 
χεκτήμιεϑ᾽, οὐδεὶς αὐτὰ καταβαλεῖ λόγος, 
οὐδ εἰ δ᾽ ἄκρων τὸ σοφὸν εὕρηται φρενῶν. 
ἐρεῖ τις, εἷς τὸ γῆρας οὐκ αἰσχύνομαι, 
μέλλων χορεύειν, κρᾶτα κισσώσας ἐμόν. 
οὐ γὰρ διηῃρηχ ὃ ϑεός, εἴτε τὸν νέον 

197. ϑεδυιτι ε856 Ραΐο: πίλὶϊ ἀγρμίφπιιν δσἴεπα 
ἀϊίε. Ἵ. δ. νοι ἀϊδραΐαπιιιβ σαπὶ ἀ 8, ἰαπηααδτα ααΐ 
Ῥίας {1118 ΒΆΡογε πο)νὶς ν᾽ ἀδαναῖτ, 

129. Νυϊία οδυβ88 εβὶ, σὰν λόγος πιπίείατ' 
ἰπ λόγοις. Οὐδὲ ἃ ραϊτίδα5, ἱπηαίε, ἀοςερίπιιϑ, 
υαοῆιε πιαὶα ποδίξοαπι Βαβοιηὰβ, Ὠμ]]ὰ ται 
ἐνεγίεῖ, 6 δἱ ρὲγ δυτηπιᾶπι αι ίάοτι πιθηὶῖα 80]-- 
Ἰεγιίαπι ραγία δἱὲ βαρίδηια, 

λοο. θεῖ εἴρηται. ΕἸπιδ] εἶτ φὐϊάϊ! ηὕρηται, 
[οτπιᾶτη ποι αϑἰίδίατα. Βγυποκίαα, ἡυἱ δσυπία" 
εἰναι Ηἰς τεχυ γί δεμείεθαι, ἐγγανίῖ, φασι εἰ 
᾿ανὶι πὰ ἤν. ἡΝ, νετὸ οἱ εὕρηται ἱπάϊοι 
εγίεοι! ἀϊσίαπι δὶς ἀρίυπι 6βὲ, αἱ ἐπ τὸ ἐἱ 
ἴδητε δὰὰϊ τὶς ἰπιε}]Π!βεπάατι, δὰξ ἐὔρητα ες 
εοῖο ραβδῖνο, βοή πιοάὶ οοπίπποιίνὶ βαδεπήαπι, 
ἀὲ χὰ τἰποΐα ἃ ογίιϊςις πορίδοῖο βϑῆοτα οοηίιη-: 
εἰϊνογατπλ υἱάεπάυβ Βυϊϊπιαηπὺβ ἱπ ὑδογίογε 

οαϊῖνα5 Γεγγὶ ποῦ ροϊοβί, φαΐα ποι βαταίτας, φυοᾶ 
αοίυπι εἰξ, δὰξ πὸ ἔδοίυ τι, βεὰ αυοὰ ροβεῖε ποτὶ. 

δε εἰ εἰ ἐπεὶ ςοπίαποιίνο ἰυποιὶ5, ΑἸ} δ᾽ εχ] 
τας ἀϊξοίατ. [πίε νἱάθ, υᾶς δἀποῖανὶ ἰῃ Εγ- 
Ταγότἰϊ εὰ, ταΐποτε Ἀπιίΐίξοηδε δὰ ν. 7οδ. εἰ τοι. 

305. ΝῸπ Ῥπίο ὀρ 6856, αἱ, φυοὰ ΕἸτηεἶο 
Ρίαςει, ὡρΐε απο νεγϑαπὶ ἐπιςΠἰβαπιὰ5 κακῶς 

300 



84 (ροῦ ---226)} 

ἐχρῆν χορεύειν, εἴτε τὸν γεραίτερον,᾿ 

ἡ, ζ, 06 ἀλλ᾿ ἐξ ἁπάντων βούλεται τιμὲς ἔχειν 
κιτώς- κοινάς, δὲ ἀριϑμῶν δ᾽ οὐδὲν αὔξεσθαι 8 ἔλεε. 

- ΚΆΔΜΟΣ. 
ἐπεὶ σὺ φέγγος, Τειρεσία, τόδ᾽ οὐχ ὁρᾷς, 

μι Ὁ εν, ἐγὼ προφήτης σοι λόγων γενήσομαι. 
ΠΙενθεὺς πρὰς οἴκους ὅδε διὰ σπουδῆς περᾷ, 

10 ᾿λχίονος τιαῖς, ᾧ κράτος δίδωμι γῆς 
καρ ἐρυνς ὡς ἑπτόηται. τί ποτ᾽ ἐρεῖ νεώεερον; 
ἜΝ ΠΕΝΘΕΎΣ. 

"Ἔχδημος ὧν μὲν τῆς δ᾽ ἐτύγχανον χϑονός, 
κλύω δὲ νεοχμὰ τήνδ᾽ ἀνὰ πτόλιν κακά" 
γυναῖκας ἡμῖν δώματ᾽ ἐχλελοιπέναν 

, τᾷ πλασεαῖσι βακχείαισιν" ἐν δὲ δασκχίοις 
ὄρεσι ϑοάξειν," τὸν νεωστὶ δαίμονα 
« ιόνυσον, ὕστις ἐστί, τιμώσας χοροῖς " 
πλήρεις δὲ ϑιάσοις ἦν μέσοισιν ἑστάναι 
κρατῆραρ᾽ ἄλλην δ᾽ ἄλλοσ᾽ εἰς ἐρημίαν 

᾿ ᾿Ὡ 346 πεώσφούσαν, εὐναῖς ἀρσένων ὑπηρετεῖν- 
, πρόφασιν μέν, ὡς δὴ Μαινάδας ϑυοςχόους, 

τὴν δ᾽ ᾿“Φφροδίτην πρόσϑ᾽ ἄγειν τοῦ Βακχίου, 
ὅσας μὲν οὖν εἴληφα, δεσμίους χέρας 

: ----ὄ.... 

φουνῶν, 8εὰ, ὧἱ οοπθπονεγαηὶ Ογαεοῖ σορςαἶαθ, 
ΠΉΝΝ 4υῖΐβ αἷαὲ νοὶ πορεῖ, οπιἠίετε, ἰΐα. φιϊ5 δὲ 

ἰς φυοάπε ἐλοίαπη ρυΐατε. Τίοεε φαίε, ἰπηαίι, 
πιε πεβείγα, φωϊὰ ϑεπδοίμεί ἀεδεαπι, φωὶ ἤφάεγα εο- 
γοπωΐμα δα αίαγμς δἰπι, ΜΙπίπισ ψεῖο. Νοπ ἐπῖπι 

ἀϊδιϊπαὶε ἄδαα, μίγωπι ἑμνεπεα απ δέπες βαϊίαγα ἀε- 

ἔφυν, σε ναῖε οοἱὲ αὖ υγανίδιιδ. 
ἅταν Ἠδηις ογδιίομεσω ἐπεϊτδΐτι εϑὶ Νοπττα ΧΙ. 

60 Ξεηῇ. . 





ϑνων Οσοαίο 



(227 --- 258) ᾿ 86. 

σώζουσν πανδήμοισι πρόςπολοι στέγαις. 
ὅσαι δ᾽ ἄπεισιν, ἐξ ὄρους ϑηράσομαι, ᾿ 325 
ἸΝώ τ᾽, ᾿4γαυήν ϑ᾽, ἥ μ᾽ ἔτικε᾽ ᾿Εχίονε, 
"Ακταίονός τε μητέρ᾽, «Αὐτονόην λέγω. 
καὶ σφᾶς σιδηραῖς ἁρμόσας ἐν ἄρκυσιν, 
παύσω κακούργου τῆςδε Βακχείας τάχα. 
λέγουσι δ᾽, ὥς τις εἰρελήλυθε ξένος, 280 
γδης, ἐπῳδός, Δυδίας ἀπὸ χϑονός, 
ξανϑοῖσι βοσερύχοϊσιν, εὔοσιος κόμην, 
οἰνῶπας ὄσσοις χάριτας ᾿Αφροδίτης ἔχων, 
ὃς ἡμέρας τε κεὐυφρόνας συγγίγνεταν 
τελετὰς προτείνων εὐΐους νεανίσιν. 455 

48. ΑἸδαϑ, ξανϑοῖσι βοστρύχοισιν οἴοσμον κό- 
μην, ἄαδε βογίρίαγα δἱ νογὰ ἐπὶ, δχοίδερίξ νϑῦβαβ 
δὲ Πατις πιρρεϑβ ἐδ. Βὔκοσμος, ἡπιοὰ εἀά, 486 

ἔμαι Βαρεπξ, ἐπ διερμαπὶ Μία. δειιαν, ας 
ταπὶ ἀυ!ία βάες5 ει. ΡΥδεϊδγελ εὔκοσμος κύμην 
σαϊόε ἱπργδίαπι δὰ δυγοβ δοοίαϊε, εἰϑὶ θοπατη 8θπδὰ. 
Θυοὰ Βγαποκίας ἀεάϊἑ εὔοσμος, μήροισε ροιίαϑ, 
δπλπι ξανϑοῖσι βοστρίχοισ, ἀεβεβαὶ ᾿ δάϊαποιαπε 
δέτε, διὰ ἥπθπι ἰδτπεμ σεγὰ νἱάἀραίαν {Πα 
πτὶρίατα, πἰϑὶ, αὐ ἀΐοεθαπι, νεγϑὰ8 ϑχοιαἶξ, σοπι-- 
πιαΐε ἀϊδιϊπχὶ ροβὶ βοστρύχοισε, ὡὲ Ἠΐ ἀαϊἐνέ μεν 
4ε Ῥοσῖε δίηξ ργὸ ξανϑύς. 
, 85. Επεὶ Βόπᾶ εβὶ δίχιε εἴερϑης Βαγτιεβὶϊ οοὺπ-τ' - 
ἱκείατα, χυδπὶ ρίδγίψως γεοθρεγιηῖ, οἰνωπός, ἰΔ-- 
πε ἀαστι ᾿ἰδτὶ νεὶ οἰνωπας ὄσσοις, νοὶ οὐντω-- 
πές τ᾽, τεὶ οἰνωπά τ᾽ Βαδεδηΐ, ργδοίεστθηιάατη 
ἰξανὶ "ἢ τὶ επποηδαϊίοποαι οἰνῶπας. [λὰ] 

εὐπάλτα ἀΐ ἰ Νεαοτίβ ργδιϊαπι ἐπ ὁσα] 8 Βαςομὶ 



86, (589-345) 
εἰ δ᾽ αὐτὸν εἴσω τῆςδε λήψομαι στέγης; 
παύσω κτυποῦντα ϑύρσον ἀνασείοντά τε 
κόμας, τράχηλον σώματος χωρὶς τεμών. 
ἐχεῖνος εἶναί φησι “Διόνυσον ϑεόν, 

απἷ5 τε8 επεγεδβ ἀϊοὶ μαϊεῖ. Ψεϊίαν επῖπι ἔα]: 
ψεγθο, πο δὰβ πο ἀἶοαὶ, πεῆας ἰατηεα ἐχοϊυδαῖ. ᾿ 

80. 1ήθτί, ἐκεῖνος εἶναί ψηοι Διόνεσον ϑεὸν, 
ἐκεῖνος ἐν μηρῷ ποτ' ἐῤῥάφη Διός. Οὐδὲ ἄααπὶ 
ταδηϊξεβιο ςογγιρία βδίηξ, ἴῃ ἀΐνεγβαβ ρατὶθβ 80 -- 
ἰεγατὶ οτίεἰοῖ, αἰϊί, φαΐ Βοβρεβ {Π|6 ἀὲ Βαοβο 
παντεὶ, βἰφηϊποαγὶ ρυϊδηϊεβ, αὐ Βευποκίας, φαΐ 
ϑεουπδυπι ψογϑαπι ἐϊὰ δογίροιί, ἐκεῖνος ἐν μη- 
οῷ νιν ἐῤῥάφϑαι Διόφ' αἰ, 56 ἴρϑατα ρτὸ Βδὲ- 
Ἐ8ὸ νεπάϊίατε Βοδβρίζεπι Π]Πὰπὶ ταὶϊ, αὐ Ἐ εἰδικία5, 

ταὶ ργἰπνάτα νογϑαπι Ποο᾽ ῶοο δουγεχίς, ἐκεῖνος 
εἰναί φηον Διόνυσος ϑεύς, ἄιετα ϑεηπαεὶ δὰπὲ 8.θδε- 
ἔεταϑ εἰ Μαι μίας, Νοη εβὲ δυίΐεπι μδεο, υἱ Εἰπε5-- 
λεὶο νίδαπι, ἱπορίὰ “βεηιδηεία: ἐδ δ ἀδιιπὶ δεδδ 
ἀἰοὶε, φωὶ ἑάπι ργιάεπεπιογέιδ σέ, νεῖ ροιέμϑ παπι-- 
φιαπὶ πιαΐμα. Νάτα τεοὶς μος ἀϊεεγεῖ Ρεπίβειιδ, 
τὶ αὶ Πα ἰρδαπι νεϊ!εἰ οδίεπάεγε, ἱπερίαπι ε586, 
αἱ ἕδςία 6586 ἰδείαγοι, ἥδε ἤεγὶ ἤθπ μοββεηΐ. 
Ἶ, αὐτὰ ἱπίογρυθίδιϊο νεγὰ εἰὲ, χαδογί8, τϑροι- 

οἷο Ὧοπ εχ δὸς ἰοθὸ ρεῖϊ ροϊεβὶ, βεὰ ρεϊεπάα εεὲ 
εχ ἰοίὰ ὥθυϊα.. Νάὰπι οἰβδὶ μοβϑρεβ ἐΠε Βαοοβαβ 
ἦρθε εθὲ, ἰάπιεα πεο Ῥδηίβεαϑ. ἰὰ δατα ἰδοίαγε α5- 
ἄπαπι εἰρηϊῆοαι, φαοὰ οενίο ἔβοογοι, αἱοὶ {1 νία- 
εἴα δἀϑίαι, πος ἐβογὰ8 δὰπὶ ρυϊαὶ ἰρβαπὶ Βδο- 
ἐβιιπιὶ 6886: δὲ ἀεηίφυς ἶρϑο, δὶ δαὶ ἘΒογὸ οοἱ-- 
Ἰοχυίιαν, ἀσάπα 88 6588 ἀϊοδίπιαϊαί, Ἐκ δὶ ραϊεῖν 
σεγαπι οαθα ἔπτη ἐπι ργοίαιἰοινειω, πάτα Βταπ- 
εἰκίαα δεχαυιβ εϑὲ. δεηαίΐίας δᾶπὶ εὐϊδπι Εἰ πιδε- 
ἦα», 8εᾷ δὶς ηυσπι ἰϊα ἢο5 νουϑὰβ βογίρϑὶὶ, ἐκεῖνον. 
εἶναι φησὶ Διόνυσον ϑεὸν, ἐκεῖνος ἐν μηρῷ ποτ' 
ἐῤῥώφη Διός, ροφαῖι, ηυσὰ ἀείεπα! πρ]]ο πιοάο 
Ῥοϊοβὶ, Ναπι Ὧδ φοταπιδπιογεπι, 4πᾶπι ἀαγαπι 
5ἷι, ἀποὰ ναἱῖ, δὰ ρορίεγίογεπι νογϑατω βαρρίεγὶ 

ἣ 



Ἰοορῖο ς 



(οοαΐς 



(ἱδ--δ τ. 7 
ἐκεῖνος, ἐν μηρῷ πότ᾽ ἐῤῥάφϑαι Διός, 20 
ὃ; ἐχπυροῦται λαμπάσιν κεραυνίαις 
σὺν μητρί, Δίους ὅτε γάμους ἐψεύσατο. 
ταῦτ᾽ οὐχὶ δεινῆς ἀγχόνης ἐπάξια, 
ὕβρεις ὑβρίζειν, ὅστις ἐστὶν ὃ ξένος ; 
ἀτὰρ τόδ᾽ ἄλλο θαῦμα, τὸν τερασκόπον 248 
ἐν ποικίλαισι νεβρίσε Τειρεσίαν ὁρῶ, 
πατέρᾳ τε μητρὸς τῆς ἐμῆς, πολὺν γέλων, 
νάρϑηκε βακχεύοντ᾽, ἀναίνομαι, πάτερ, 

ὥς φησιν ὃ ξένος, πιι}]α Ῥίατιο οδυ588 ἰηνοηίγὶ ροῖ-- 
αὐ, σὰν ἂς Βασοῦο Εἰς ἰδπΐα οὰπὶ νὶ ἀϊοα ας 
ἐκεῖνον οἱ ἐκεῖνος, {Πα Δαΐεπι ρίδπε βογὶ πεηαϊξ, 
ἀἱ Βοδρί εἶδ, χυΐ ἰδία ἀϊσαὶ, ἀοπιοπ, χαρὰ πιαχίπιο΄ 
προεφιδγίννπι δῖ, πα]! απ ἀϑηπδτι ἰπ Ἠΐα νογθὲβ 
φοπερίοἰαιαγ. Ναπι 4πιπὶ ἀεϑοτγ ραίδδθὲ Ρεπιβθὰϑ 
ἰογπιδτω Βοβρί εἶ, ἴατα ἡ] αὰ ἀεδεὶ ἀΐσογε: λὲο ἐγᾷσ 
6 {{16, φωαὶ βαροίνωπι ἀϊοία ἄδιεπι δεϑε; ἠΐς δεὲ, φιιᾷ 
 επιοτὶ τονία ἐπφώναπε ποδὶα ρεγδιαάενα ψεῖε διεπι, φμὲ 
ἴείω Κωϊπιϊπῖα σοηβαρτανίε, φωοά. πιαΐεν οοπβγαδϑαπ 
Ἰονῖε πιεηἶία ἐγαῖ. Ταμῖο τηϑρὶβ ετβθ ργοποπιθα 
Ἡθαὰ ἀε Βοξρίιε πδυιγραπᾶιπι ἐταῖ, ηυοὰ ἡπαπὶ 
α}}5 ἀυοῖοτ' ρᾶτιατι ἀοΠΘιι8 δββοὶ, ἀοτηοπϑέγατε νὸς. 
Ἰεδαὶ Ρεπίβευβ. Οὐοά εἱ ρυίον νδγϑαβ βϑῆιι8 δι 
ἰὰ αἴνογο, δὺϊ ὡς ΡΡῸ ἐν βογίβοπάαπι, ἀὰὲ ἐῤῥάφη 
ἐπ ἐῤῥάφϑαι ταυ!αηάαπι 681, Ηος {δοὶ, Βοίβκκίο, 
Μακρτγανῖο, Βυαποίίο μτδοδαπιθαβ, ϑεγνανὶ ἀὰ- 
ἀεὶ αὐτ᾽, χαρὰ ποι ὀδυ5 Ἔτι ἂν Βραποία π 
ψι» τηυ!ᾶΓεῖ. 

ν,, ΔῤΆ, Βαγίεαϑ πιοσὶ εδὶ ἰάοπιθα ἀαπιπαπὰϊΐ εαι6δᾶ, 
Ὕβριομα Ἠΐε, πιδᾶ βεπέοηιία, δ οπυτῃ ἔογεῖ, ψαίᾳ, 
πὸῃ ἄς υπᾶ, 868 46 τα] ρ] οἱ οοηειιπιο!ἑα βοῦταο 
οι. Νόνδ επίτη ᾿ιοβρίἴεπι 88ογὰ ἰπβίμιιοσε, ρεγ- 
ἴατβαγε ἰοΐδπι εἰν αΐοτα, μρε!]ίσεγε πιυ]ίοτεβ δὰ 
δίαρτα, ἄδυχη Ἰδοαγε, ἡαὶ πΌ]]8 οἷϊ, ἀεὶ Ρεῶ- 

5ῤβ.᾿ Ἁναίνομαι ρτορτῖε εϑὶ γσοιιδθ, ἀοίγεοῖο, ἡποὰ ὦ, 
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τὸ γῆραρ ὑμῶν εἰρορῶν νοῦν οὐκ ἔχον. 
οὐκ ἀποτινάξεις κισσόκ; οὐκ ἐλευθέραν 
ϑύρσον μεθήσεις χεῖρ᾽, ἐμῆς μητρὸς πάτερ; 
σὺ ταῦτ᾽ ἔπεισας, Τειρεσία. τόνδ᾽ αὖ ϑέλεις 
τὸν δαίμον᾽ ἀνθρώποισιν εἰςᾳφέρων νέον, 
σκοπεῖν πτερωτούς, κἀμπύρων μισϑοὺς φέρειν 
εἰ μή σὲ γῆρας πολιὸν ἐξεβῥύετο, 
καϑῆσ᾽ ὧν ἐν Βάκχαισι δέσμιος μέσαις, 
τελετὰς πονηρὲς εἰράγων. γυναιξὶ γὰρ 
ὕσκου βότρυος ἐν δαιεὶ γίγνεται γάνος, 
οὐχ ὑγιὲς οὐδὲν ἔτι λέγω τῶν ὀργίων. 

ΧΟΡΟΣ. 
τῆς εὐσεβείας, ὦ ξέν᾽, οὐκ αἰδῇ ϑεοῦς, 

«ιοηΐαπι εοὶ εἶασ, φαΐ χωϊὰ ἐπνίταϑ ἔμοῖε, ϑἱρειεσας 
»ίᾳει πα. Μοχ ροβὲ οἰρορῶν φοπιπιὰ ϑι5βι}}}, υΐα, 
φομδογοηὶ μδθς, τὸ γῆρας νοῦν οὐκ ἔχον, 
παπάνε δεπδοίμίεπι. ἸΝΟχιτ8 ᾿δὲς ΤΙ εβίας ἀίοεη-- 
διὰ ἔδοϊ! Ῥεωϊδεαα ΧΙ, 73. αἰδέομαι σέο γῆρας, 
ἀμετροβίων δὲ καὶ αὐτὸς μάρτυρα σῶν ἐτέων πο- 
λιὴν πλοκαμῖδα γεραίρω. 

485. Νομηυο ΧΙΙΥ. 78. σὸς νόος οὔ με ἀέληϑε" 
σὺ γὰρ Πενϑῆϊ μεγαίρων μαντοσύναις ϑολίῃσε νός, 
ϑον ϑιὸν ἀνέρα τεύχεις, δῶρα λαβὼν «Αυδοῖο παρ 
ἀνέρος ἡπεροπᾷῆοι, ὁώρα πολυχρύσοιο φαειζομένον 
ποταμοῖο. 

85. Νοππὰϑβ [δίδει ν, 75. εἰ μὴ γὰρ τόδε γῇραξ 
ἐρήτυε, καὶ σέο χαίτη, καί κὲν ἀλυκτοπέδῃσιν ἐγοὺ σέο 
ΓΗ ἐλίξας. δίσμιον ἀχλυόεντε κατεσφρήγισσα ἵμε- 

ρῳ. 
957. Νοηπὰβ ΧΙ,Υ. 85. οἶνος ἀεὶ μεϑύοντας 

δρέλαδται εἰς ᾿ ἀφροδίτην. : τὸν 
360. ἴῃ ΑἸάΐπα βογίρίυμα : τῆς εὐσεβεας ὦ ξέν᾽, οὐκ 

αἰδῇ ϑεοὺς, Κάδμον τε, εἰ 4ιϑε ϑεχυιπίατ. ϑογίς 
Ῥίον Οἰνίδι! ραιίεπεῖε ν. τυο, τῆς ἀσεβείας ὦ τἀϊ 
οὐ φοβῇ ϑεὸν. Μαιμίαε νοτρα τῆς εὐσεβείας ρτῷ 
ἐμοιΐορ ααοϊκανδίλοτια δοοὺρέ ψϑίμίι, Ζνείαἰκίμς εἰς 

κω τοῦ τος μδοάνν 
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Κάδμον τὲ τὸν σπείραντα γηγενῆ στάχυν, 
᾿δχμονος δ᾽ ὧν παῖς, καταισχύνειν γένος; 

Ῥογϑ, τῆς δυσσεβείας, βεὰ ἀξ πιραῖτο οοηδί δὲ, αἴγατα. 
τοπείγαϊ νΟἸ Δεν εἰ ο τ νεγθὸ αἰδῇ, αἱ βοτριογ ΟΒεὶ- 
δὶ ραιεητία, 8, ψαοά Ε]ιπβἰοἷο ῥ]αξαϊ, αἱ 6χ- 
φἰοιπδιίοποπι ἃ βε]αοπι ἤρα γεγιοὶβ δεραγαεῖ, Ἐχ- 
«ἰαπιδιῖο αὐϊάδια ρου 5ἐπιρ!ἤσοπι βϑη νατα, δέν 
οἷπ ἱτοη τῆς δ' οσεβείας, εἶνε ἱγοηῖοα τῆς εὐσες: 
θείας, πουιαϊδὶ [Ασα !αγὶ φοΠοψαίο οοηνθηΐ : ἃ 
«μοτὶ ρδγβοπα ρίϑης διίοῃια εοὶ, ΟὉβογαβ δἱ τ] ϊ 
εχεϊαπιδιίοπε αἰεγοίαγ, νοσα!απι αἸΐσυθπι, 4886 
ἱπάιρπϑιϊομηΐβ ἱπάεχ εββοῖ, ἀουεγεὶ δάϊίσοτε, 1 
φερρέγε Μυεβγανίμβ οἱ ΒΡαποκία5, φυοτίιπη ΔἸέο' 
φιῖ τῆς ἀσεβείας σομϊϊοῖς, ἀν φεῖ τῆς ἀσεβίας 
ἴπ ἰεχῖα μοπιήε, δὶ διοσεβείας τεοῖα σοηίοοξιπι εν 
μοη ἀϊθρ᾽ τετεὶ ἰὰ τα εΐ, δὶ χαίάετη οὔπε αἰδῇ οοπ-- 
δἰγαετείατ: ποθ ὅπ ἄθεος ῬΓΟρΙΕΓ νι ριοίω ει ἔμαπε 
ψεγεγίς ἢ δε σὰν 81} Εἰς πιυϊαπάατα ραΐεπι, τηοχ 
ἄϊολπι. 

Ὧθι. 61. Οποᾶ ν, 461. ΠΠΡτὶ μαθεηΐ καταισχύ-- 
ψεις, βου ναγαπὶ οἀίίογεν, εἰ Βαθυΐδθο υἱάδίαγ βογί-- 
Ῥίοτ ΟἩγίϑεὶ ρδιεπεβ ν. τι 4, φαδπηήσδηῃ Βαΐτα᾽ 
ὀταιῖο εἰΐαται ἱπβη εἰ νὰπι ἔεγγοῖ. Μαβρτγανίιιβ ογ-- 
ἀϊποτν νεγβαῦπι τησϊαγὶ ναἱὶ, ᾿Εχίονος δ᾽ ὧν παῖς, 
καταισχήνεις γένος, Κάδμον τε τὸν σπείραντα γη- 
γινῇ στάγνν. Νοῦὶ ἀνδοηϊηαν ΕἸ ποεῖ, αὶ ἴᾶ- 
ἀπεα ποῦ ἀἰχὶι, τὰν ἀϊτϑοπεῖγει. Ἐρὸ αἱ ΠΠ]δτπὶ αατα-- 
υἷβ βρφοϊοβατι φοπίοοϊαγᾶπι πὸ ργοδαπάδτα ριι- 
ἴδπι, ᾿δΩ6 φαυαϑοδτὴ ἢΔΡ 60. “υιοὰ ἴϊ8 ξοδ5 δυυῦτη, 
εἰ, παΐα ρεπι8, οἰϊαπι βεπεγὶβ8 δυοίογοιι Οδάπιαπι 
ἱπίυτία αἰῆεογε Ρεπίβευβ ἀϊοϊαγ. Αἱ ε οοπίγαγίο, 
4υῖα (ἰδἀπιῦπι, δυοίογοιι βοποτίϑ δαΐ, οἰΐαπι 565 
βϑ ἐρδυπι ῥΓΟΡΓΟ αἰβεῖ!. ΑἸάΐπα ἐπ ἥης ρτίτωὶ 
Βογιντὰ ἐγίαπι σογϑυστω οοτῶπα, ἐπ ἤπε βεουπὰξ 
πηοίατα, ἰπ ἤπε ἐεγε βίρπα αὶ ἰπιεγτοραπὰϊ Πδθεῖ. 
᾿ππϑ! εἶα, ἐπ Ῥτίπιο σεῦβα ΑἸάϊπλε ἱπίεγρυποιίο-- 

πεπὶ βοηυίξαν; ϑδοαπιὰο βρῃαπὰὶ ἰαεγτοξδηάί ἀμ-- 
Ῥοδαΐξ, ᾿εγάπηααε ἐεγίος αἱ δρραγέδΐ, εὐπὶ μτὶ" 
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ΤΕΙΡΕΣΙΑ͂Σ. 
ὅταν λάβῃ τις τῶν λόγοιν ἀνὴρ. σοφὸς 
καλὰς ἀφορμάς, οὐ μέγ᾽ ἔργον εὖ λέγειν. 

κα΄. εαν».385 σὺ δ᾽ εὔτροχον μὲν γλῶσσαν, ὡς φρονῶν, ἔχειρ, 
" ἐν τοῖς λόγοισι δ᾽ οὐκ ἔνεισί σὸι φρένες. 

ϑρασὺς τε, δυνατός, καὶ λέγειν οἷός τ᾿ ἀνήρ, 

τοος ἄτος τοτϑὰ8 ἃ τέιθο αἰδῆ τεξὶ ραίατε, δὰ 
βδεηβαπι αυΐάσπι τθοίε : Τὰ δπίτπη ργοςοάογεὶ ογὰ- 
αἷο: ποπ ἄξος Οαάἀνιμπιφμε ψαγεγὶς, ἐδγγίβεπαα 5έ6ε- 
415 ἀμιοίογεπι ἢ εἰ φωμη, Ἐολιϊοιιὶς Πἰΐμς αἷε, φεπι 
τωμπὶ ργοῦτο αὔῇοιο ἢ ταϊϊοπιοπὶ ὀπίτα τϑϑαΐξ ὉΠ 
τοι νΟΓβι8, ΟΠ Οδήπηι8 πο ἀοβιιοῦὶς πια] εὐ ϊοιίε, 
εχοϊρὲ: 5οὰ ἰῶταοῃ εἰς οὐδὲ Κάδμον ροιία5, ηιαπὶ 
«Καδμον τε ἀϊοὶ οροτιεμαῖ. Ποναπι ἰβίίατ οπναέννπι 
φασι ὨἰΠ}] ἐκ οἵη ραᾶγιὸ δαιίοίαοίαί, οξο δοιι ηἰδὶ 
ἡπιογραποιίυμΐ5 σογγοοϊίοης, οἱ πιιαιΐοπο απΐα5 
Ἰδίογϑα ρα 688ε ἐ αἱ οπηπία τεοῖς ργοσε- 
ἄκηι. Καταισχύνεις εππὶ ἴῃ ἐππηϊίναπι ἐγαηρίου-, 
τοϑπάστη ἀαχὶ, Οὐπειγιοιίο νογθογιπὶ ἤᾶθο εϑὲ, 
οὐκ αἰδῇ θεοῖς, τῆς εἰσεβείας Κάδμον τὸ καται-. 
ἀχύνειν, ἰαπι ἀίοοτα ἀομοθαι, καὶ τὸ σὸν αὐτοῦ γές. 
γος, 86, ἡσία τῆς εὐσεβείας πίῃ δὰ απίνογϑαχα ἢ!-- 
Ἰυὰ ξεπὰ5 τοίογγὶ ρόββὲ νἱάει, εἰ βτπὰ! χαΐα γαῖίο-- 
ποτὶ τοδάοτο ψα]εν οὰγ δαστη ἱρδίαϑ δόμα Ῥεης 
αἰνεαϑ Ἰλοάοπάο Οδάπιο ἰδοάδὲ, οοπεΐπαδι ὀγαεῖο-- 
πιοιῖ ΡΡ ρᾶγεῖ. ποτὶ δὐνογραιίταπι οὲ ται οοὶπαιί-- 
σϑην, ᾿Εχίονος δ᾽ ὧν παῖς, καταισχύνειν γένος. Νοπι 
ψογογία, ἰμααὶῖ, ργορίεγ ρίϑέαιοπι εἰ σαάπιμπι, δαῖι 
σέπι βοβειὶς ἐογγίξειαα, ψμμπι αμίαπι Βοῤίοπὶα Μιϊας 
οἷ, Κέπιις ἐμμειὲ δοη μα πιο ἧς ἀὐηοοτε ἢ Οαἀταὶ ρδ- 

Ν ἰδίοπι ἀἰεῖ!, οο]εμεῖθ, ποῖ βρουποπεϊβ Βδοονναπης. 
«ἰδῇ ϑεοὺς, καταισχύνειν Κάδμω;, εοάδμι τοὰο. 
Διοΐυτη, υἱ ἀρυὰ ϑυρβοοίεπι Οεά. Ἀ. 1155. τὴν 
γοῦν πάντα βόοκουσαν φλόγα αἰδεῖοϑ᾽ ἄνακτος' Ἡλίουν 
τοιύνδ᾽ ἄγος ἀκάλυπτον οὕτω δεικνύναι. 

467. ἘΠπΙΒοἶα8 ἑηίογρυηχί!, ϑρασύς τὸ δυνα- 
τὸν, καὶ λέγειν οἷός τ᾿ ἀνήρ, οὐτλ Μυβρτανίο δὺ-- 
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κακὸς πολίτης γίγνεται, νοῦν οὔκ ἔχων. 
οὗτος δ᾽ ὃ δαίμων ὁ νέος, ὃν σὺ διαγελᾷς, 
οὐκ ἀν δυναίμην μέγεϑος ἐξειπεῖν ὅσος 
καϑ᾿ ᾿Ελλάδ᾽ ἔσται. δύο γὰρ, ὦ νεανία, 
τὰ πρῶτ᾽ ἐν ἀνθρώποισι" “]ημήτηρ ϑεά, 
γῆ δ᾽ ἐστίν, ὄνομα δ᾽ ὁπότερον βούλει, κάλει" 
ἁσιὴ μὲν ἐν ξηροῖσιν ἐκτρέφει βροτούς" 
ὃ δ᾽ ἦλθεν ἐπὶ τἀνείπαλον, ὁ Σεμέλης γόνος" 

ψατὴς ἰδετη᾽ φαοὰ δυνάστης 6856 σρπδεηβ, δος τογο 
Μαιιμίδε, αεῖι βεφαεηάντα ραϊανὶ, ἰπϊογρυπχίι 
Νόε εαίτ δυνατὸς υταηιᾶπι ρΓῸ δυνάστης, ποὸ δύ" 
ψασϑαι Ρτὸ δυνάστην εἶναι ἀϊοίαιπν οδ᾽, 5οὰ δενα--: 
τὸς Ροϊοπίεπι 5ἰρβη οι, αἰχυς δαϊοοινατι εδῖν 
δύνασϑαι ἀυΐοπι ἐδὶ δυνάμενον εἶνε δυνατὸν εἶναι, 
ευΐαβπιοάϊ υἱτὶ ερίοἶϑ μέγα δυνάμενοι ἀυιάίιπι. 

478. ΕἸ πιϑ]εῖτιϑ ουτα Ηφαιμΐο ὃ δὰ ὑγρὸν πῶμα 
τείογεπβ, ἐδ ἱπίεγραηχίι: ὃ δ᾽ ἦϊϑεν ἐπὶ τάντί-- 
παῖον, ὃ Σιμέλης γόνος βύτρνος ὑγρὸν πῶμ᾽ ηὖρε. 
Αι ργίπνεσι σοπβέγιοιο ἀαγίον. δὲ, ψαία μῶν 
αὕτη μέν πεπιο ποη ἐχϑρεοιαὶ ὃ δέ ἀε ΒΑσομο ἀἰοὶς 
ἀεϊπδε παΐγατα, δἱ ργὸ βαρ ϊοὶ τὸ δὲ ἀντίπαλον 
μι οἰπραϊαγὶ ἐδαε ρᾶγιιπι ἀρία οορία νϑγβογαπω 
δ Σ Ἴλθεν ἐπὶ νἀντίπαλον ἀϊαῖδοοι,Ἡ Παήας ἐβο, 
αἰ Μαιιμίδε, Μυβρτγανίυπι δου βαπι, πίϑὲ 
φιοὰ δοοοηίαπι ἰτι ρεοποπιίπε βεγνανὶ, ηιοὰ τοῖς 
οδϑεγνϑίωπι νἱάεαβ ἐπ Βοηΐβ σοάίοῖρα5, αἴ, αθδὶ ὃ 
ποι γιίσυϊιβ, β80ὰ ργοποπιθὼ ἀθιηοπαιγαιἑ ναπα 
αοἱ, δοοεπίπ ποίεϊαγ : ΣΟ πυποίδι τ εαὶπὶ Ταπὶ 80-- 
φεῆϊα. Νοῆια γετῸ φοραϊδε οπιίβϑίο ν, 276. σθοπσ 
ϑίοποιι Βα εδὶϊ ἀραιὰ 605, χαΐ πιοπηϊπουίηξ, υδίτατ' 
ἴππι μος Ονδεοίβ 6886, αἱ, αὐὶ ἱπάϊοανογίηι 56 αἰϊτ' 
υϊά ἀϊοίατοβ εἰ, ἰὰ ἀείπαε δἰ οίαπι β'πε οασ- 
ῥα]. Ἐχοπεβ πα Βαΐς Ἰοςο 58ἰ πηι] πιὰ πὶ ργϑενεῖ 
γΕΓβ5 280. Υἱήε εἰΐδιη ν. 626. ϑεπιεηϊίατη μαῖα. 
Ἰοοὶ εχργερδίε Νοπαας ΧΙΥ. 191. οὗτος ἀμαλλοτό- 
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ἰβότρυος ὑγρὸν πῶμ᾽ εὗρε, κεϊρηνέγκατο. 
θνητοῖς, ὃ παύει τοὺς ταλαιπώρους βροτοὺς 
λύπης, ὅταν πλησϑῶσιν ἀμπέλου φοῆφ" 
ὅπνον τε, λήθην τῶν καθ᾿ ἡμέραν κακῶν, 
δίδωσ᾽, ἵν᾽ οὐκ. ἔστ᾽ ἄλλο φάρμακον πόνων. 

κῷ' δημήτερι μοῦνορ ἐρίζοι, ἐντείτυπον στα 
ἔχων εὔβοτρυν ὀπώρην. 

476. Νοππις ΧΕ, 85. ἀλλ᾽ ἐρέεις, ὅτι Βάκχας 
ἐποίνιον εἶργεν ὀπώρην. 

75. 3. ἐοῖνπε βοδος Ῥαὶο ὕπνου τε λήϑην, 
ΕΝ ΑἸΔ. οἱ (οά. Ραΐ, ποθ έηὶ : βοὰ ἰάπιοπ, ΠΝ 
Αἰϊ οὐ. ἕπνον ργδεβεδηι, πος, αἱ Ποῖα 5, 
Ῥταοβεγοπδαπι τἰδειαγ, ΑἸϊαὰ νότο υἱίαιι, δὰ 
4υοα ποη δἹεπάογαηϊ οἰ ἰοὶ, ἰῃ Βῖ5 νεσϑίδαβ, ἂξ 
ἦπ ΠΡ εῖ5 δογὶρεὶ δαιτὶ, τοῖα νον τὸν λήθην τῶν 

᾿ παϑ' ἡμέραν κακῶν δίδωσιν, οὐδ᾽ ἔστ᾽ ἄλλο φάρ-- 
ακον πόνων, ἘᾺ]δηπὶ δοὶ οηΐπη, πα]]} πὶ ΑἸ τι τχἃ-- 

ἰουιιττι ε886 Ἐπιθι ἰι πὶ, ἥσδιῃ βοτηπυπη; ἀτή ἐρ56 
ἤδη ἀἰχί᾽ σοπιναγίατη, 4αατῃ νἱπὸ ἐεηϊγὶ δοργίτα-- 
ἴηι, ἐχ μη] αταγίααε Βοχηίποα ἀἰχῆ,  Νὸς βαϑία-. 

Ἰογίβ ἤδῆς βοπιοηιίδα ρεγνεγοί δέομαι, δἱ νϑῦβα οὐδ᾽ 
ἔστ᾽ ἄλλο φάρμακον πόνων, ποῦ ἐξ βοῆηπο, 8εὰ ὧδ 
νἴωο δερερογίβ Νάτη μος υοηαο [αίβυπι δέ, νἷ-- 
πβῦτ αηίοαπι 6686 τοιμοάϊατα πιδίογατα. Πδηὰς 
δαὶ δοῦλε δϑΐ, ψγϑατι ὀχοίϑίνθ6, ἰὰ 780, ἀρὰ 
ἄυσαὶ, βογίρεατα ἔαδεί!, τ απὶ τβα]όγατα τόπμε- 
ἄϊατα [υτεϊας ε586 ἂς ροϊαπιΐα8. «πᾶπι νίοπη 
πιπιτὴ εηΐπὶ ροιΐα5. πδπὶ ϑοπιῆὰϑ ἰδιἀατὶ ἀεί οναῖ ς 
(αοὰ ἀϊοὶ ἀεμ θα, ἐκρτεβϑίι νϑυίεπάο ΝΑ ΑΙ 5 
ΤΠΟΔΎΥ͂. 15. πες ρβαγπιάρίεπι πιαΐο ἀρίΐι8) ἀαλ, 8ἷ τιῖ-- 
μὴ εκοὶν νεῦρα Ὠδοθββθ εδὲ δσουγαρία 6886. [Δ 
ἰππτν τα εΐ νονὶ δἰ πα ΐαα νἰἀδαίτγ, βοτιροὶ, δίδωνσ᾽, 

ἥν οὐκ ἔοτ᾽ ἄλλο φάρμακον πόνων. Ν ὶ βέτηοὶ ρυῖσ:. 
χπια᾿ ἄπο νεῦρα ἰπ' ἀπυχα ςοπίπποῖα, ἐγαωΐ, τπσίατῦ 
ἴσαν εαὶ οὐκ ἴω οὐδ΄, Νὰς τοίταραθον, 8ἱ ψυΐα ἵν᾽ 
οὐδὲν ἄλλο Ῥυδείεται. δεηιοπεία᾽ ἴδτη οδὲ ἀρεἰϑϑίπνα : 
τίπατα ἀσίεἰθεία Πἰνοεαὶ σπογίῖθε,, βοτηπῦσψαε αἂ-- 
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οὗτος ϑιοῖδε σπένδεται θεὸς γεγώς, 
ὥστε διὰ τοῦτον τἀγάθ᾽ ἀνθρώπους ἔχειν. 
καὶ καταγελᾷς νιν, ὡς ἐνερῥάφη Διὸς 
μηρῷ. διδάξω σ᾽ ὡς κἀλῶς ἔχει τόδε. 
ἐπεί νεν ἥρπασ᾽ ἐκ πυρὸς κεραυνίου 
Ζεύς, εἰς δ᾽ "Ολυμπον βρέφος ἀνήγαγεν ψἕον, 
“Ἔμα νιν ἤθελ ἐκβαλεῖν ἐπ᾿ οὐρανοῦ, 
Ζευς δ᾽ ἀντεμηχανήσαϑ᾽, οἷα ϑὴ ϑεὸς. 

ῥήξας μέρος τι τοῦ χϑόν᾽ ἐγκυκλουμένου 
αἰϑέρος, ἔϑηκε τόνδ᾽, ὅμηρον ἐκδιδοὺς 

Δαοῖ!, 4ὰο ΟΝ] νἰδοδαΐον Βοπεΐπεβ τηδογασα, αδὲ 
βοῃ εβὶ αἰϊα ἃ εογαπι γοπηθάΐα πη, 

200. Νοπ ππαϊίατα ἀπ οι] ταις ἐπ μος Ἰοσο εϑῖ, 
αἱ τιράο, υΐά πιδοβιίπαξει8' δι Γυρ ίτεν, γθοῖε ροῦ-- 

υυπι πιοίπμεμάαπι ἐδδοῖ, πὸ ἴαη0 8 
τοι Βαοοδυτι, ἀδγαρί! αρμίϊον ματι 

ἴκπὶ δειβεγί ἰθῦγῶπὶ δι θαι ἰδ, δἌταημε ἰπ Βαο- 
εἰΐ ἰογιιδπν ἰγδηϑεναΐαν!, εἰ Ιυποπὶ οδδίάοι 
ἀεάϊι τἰκδιατα, ἱ, δ. ργὸ ρίβηοτε ἀοάϊε ἴππὸ- 
πὶ, {ιὸ δὰ σίκασί ἀεβίπογεῖ ἴδια ἰπ μοϊεδίαία 
ΓΗ εἰ Βαροδιιπι. [ρ80 δαΐθιι τέγο Βδο- 
τὸ υἱὰ ἔεσεγίε αρρίϊον, πο ἀϊοίς ροεία, ϑεὶ- 
Ἰίοει εἀπιοαπάσπι παϊϑί! ὩγτιρΗΐδ ηαϊδυβάδει: ἀα 
4 τε δαὶ ϊ5 οοῃβίδαῖ; [ἀπὶ νϑγο, 40 ἄξει, φαΐ 
αἰα δίων, ̓ . ε. δοίμες [116 ΒϑοοΗὶ ἔογιηδτι βογθῶβ, 
ποι ΐ. ΟΡ868 ἀδίυβ ἔμεν, εχ εὸ ἡυοβάδμ αἱξ 

Ἑωυνίρίἀεβ, ποτωίτε ἰδνίιο τωυία!ο, δοπηπιδηίοδ 
θθο, ἔεπιθγε [ουΐβ οοπαίιντη Γαΐδϑε Βδοοδιμη, Ομα 
φαιπὶ ἰἰὰ δίωϊ, νεῦθα ἔϑηκε τόνδ᾽ ὕμηρον ἐκδιδοὺς 
Διόνυσον “Ἥρας νεικέων εἷς ἐρῃιγιιομ]α 685ε ραϊοῖ : 
τόνδε (νοια!ι μος δὰ αἰϑέρα, φαμπι ρρορτὶ ἀθ- 
Βυεεῖι τόδε ἀϊεὶ, τεϊαίαπι δὰ μέρος) ἔϑηκε Διόνυ-- 
σον, ἐκδιδοὺς ὕμηρον Ἥρας νϑικέων. Ἑδτη ΟΡ οϑιι8-- 
τω, πε πιίπαΐδ οὐτηγηδίωτα οομίδ Ἰεοίον ρεγίαγθα-- 
τεῖυσ, ᾿ἀπδτῃ ἰδηϊατθιποάο ἀϊδδίοϊεπ μοδὶ τόνδα 
Ῥοϑαὶ, αἱ δἰδιϊπι ἀρραϑεγεὶ, ὥρῃ εβϑε εὐνδ᾽ ὅμη-: 
ων ροἰπηβεηάδ. 
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“Διόνυσον “Ηρας νεικέων. ᾿'χρόνῳ δὲ νιο 
βροτοὶ τραφῆναι φασὶν ἐν μηρῷ Διόρ, 
ὄνομα μεταστήσαντες, ὅτε ϑεᾷ ϑεὸς 
“Ἥρᾳ πόϑ᾽ ὡμήρευσε, συνθέντες λόγον. {5 2: 
μάντις δ᾽ ὁ δαίμων ὅδε. τὸ γὰρ βαχχεύσιβον 
καὶ τὸ μανιῶδες μαντικὴν πολλὴν ἔχει. 
ὅταν γὰρ ὁ ϑεὸς εἰς τὸ σῶμ᾽ ἔλθῃ πολύς, 
λέγειν τὸ μέλλον τοὺς μεμηνότας ποιεῖ. 
"Αρφεώς τε μοῖραν μεταλαβὼν ἔχει τινε, 
στρατὸν γὰρ ἐν ὅπλοις ὄντα κἀπὶ τάξεσιν, ἔρε δνῳ 
φόβος διεπτόησε, πρὶν λόγχης θιγεῖν. “ 
μανία δὲ καὶ τοῦτ᾽ ἐσεὶ Διονύσου πάρα. 
ἐξ αὐτὸν ὄψει κἀπὶ Δελφίσιν πέτραις 
πηδῶντα σὺν πεύχαισι, δικόρυφον πλάκα 

502. Ἀεοιἱδείπιε ἐπ σανῖ! ΕἸ πιϑ]οῖαβ, δοῆβαπε 
αῃς 6886, οἰΐδπι ἰόγγογοβ Ῥϑηΐσοβ ἐπγόγεπι ἥτιοῖη-- 
ἄλπι 6886, ἱπηπιίβϑιχῃ ἃ Βασοῖο, Μίνγυπι οβὲ ἰθπς 
ἰανὶ σοπίοοϊαγία ἤσηο νογβῦτη ροϊαΐκϑο, ἰάηυς ἰά- 
ἩΒὰ5. ἀυδο βθῆδιπι ργδοθεγθηΐ ἱπορεϊβδίπιιτη, Β6-- 
οὐἶα5 5εηδὶξ Ρίδγϑοσαβ, «αἱ ἐοίυπη νογϑιπὶ βῥαξία πα 
εβ5ὲ Ραΐδί. Νᾶπι β8πο δὅνθεββο ροίοϑδι, σαΐα ἢϊς, χυϊὰ 
εαπιὶ ΝαγΙα σοτηπιὴθ παδοοὶ Βασοθαβ, οχρ  σδίατ, 
δεά, αἱ βο1ε! Ἑαγίμίἀδα ῬΗΠ]οβορματί, τὰ ἢίς ἥυο-. 
406, αυυπι δη δὰ ἀδ ἔωγοτε ἰοηπυταδ οδβεῖ τεοίθ ρὸ-- 
ἴα!! δαϊίσετο, Βος ἰρβιιπι, χυοὰ Βδοομο σατῦ Ματῖς 
δοπιτῶιπε ἰδ, δᾶ δαυπάθπι ἔπ] ατα ἐπβαπίαπν, 46 μα 
ταοᾶὰο αἰκίβδοι, τοίογεηάυτη 6686. Οὐὰπι δαΐοπι 
ἀογτοτος βαπίοοβ Βάσοβο ἐγ θαϊξ δαείογίὶ, νἱἀθίνν, 
Ἰὰ ργορίογεα ἔλθετε, φαοὰ Ρϑὴ φοπιθβ εθθε Βαροβιὲ 
580]εἰ. 
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βάλλοντα, καὶ σείοντα. Βακχεῖον κλάδον, 
μέγαν τ᾽ ἀν᾽ ᾿Ελλάδ᾽, ἀλλ᾽ ἐμοὶ, Πενθεῦ, πιϑοῦ. 
μὴ τὸ κράτος αὔχειν δύναμιν ἀνθρώποις ἔχειν, 
μηδ᾽ ἣν δοκῇς μέν, ἡ δὲ δόξα σοὺ νοσεῖ, 
φρονεῖν δόκει τι. τὸν ϑεὸν δ᾽ εἷς γῆν δέχου, 
καὶ ὕπένδε, καὶ ᾿βάχχευε, καὶ στέφου κάρα. 
οὐχ ὃ Διόνυσος μὴ φρονεῖν ἀναγκάσει 

Νὰ Βίος πηδῶντα φυίδατι οπὶ δικόρυφον πλάκα 
τοποιγαοπάαπι Γαΐ! ϑυπὶ, Αἱ αὶ ἴατι 6εβὶ βάλ. 
λοντα" Θυδιίεραηὶ ἐἤγγβῦτα Βαςομδπίεβ, ποῖ τα 
χοἰ ϑο  ἶα ἰδου]αδδηιαγ Οὐοὰ 5ἰ πάλλοντα οοηϊϊ-: 
αἰ, ἰάειι ἰὰ εγῖτ δἴχαε σείοντα, αἱ σἄτεγε δἰίεγα- 
το σέγθὸ τοδ]ἑιωβ. [ἰἀῆπε ροβὲ πείκαισε ἐϊ 
αἰ, 4πδε γοχ ἐπι] βεπάα οβὶ ἰὼ νεγθὶς δὲ: 
πἰάκα βάλλοντα : παι λοίθιια φΟἸ]ιβίγατε Βίοἰρὶ-- 
ἴεπὶ τιρεπι ἀϊοίίυν Βασσπυ5, δὶς πῃ ἔγαριν. 1. 
Ῥιιρει που: ἣν ἐκ τεϑρίππων ἁρμάτων πρώτην 
χϑόνα “ἽἩλιος ἀνίσχων γρυσέᾳ βόλλει φλογί. 

811. ϑῖνε Ῥογϑόπιιιβ, δίνς ϑαϊπιϑβίιιβ εβί, 
εἰς δοτ'βεηδαπι οοηίεοί! : οὐχ ὁ Διόνυσος ὡς φρο- 
ψεῖν ἀναγκάσει γυναῖκας εἰς τὴν Κύπριν, αλλ 
εἰ τῇ φύσει» τὸ σωφρονεῖν ἔνεστιν εἰς τὰ πάντ᾽ ἀεὶ, 
τοῦτο σχοπεῖν χρή" εἃ ςοπίδείαγα τοΐπὶ εἰ δὰ 
εοπειγαοίίοποπι ναϊὰς ἱπιρεάα, εἰ δὰ εἱρηϊβ. 
ολἱύποπι νεγθόγατα ἰΐ ἀπιβίβιια νἱάείυν, υὲ 
Ῥετθααθατη μάρδατι, ποῦ ἰΐδ βογίρείθοεε Βατὶ- 
Ῥίἀοπι. Νὰπι χαμπι φρονεῖν δοἰς τὴν Κύπριν εἴ 
φυρίἑατα Ῥέπεγεπι, εἰ φαρεγα φωοιίί αὐ Κέπεγεπε 
αἰἐἱποὶ, ἀίηας μος ηαίΐάεπι πραϊίο [οι] α8, δἱβαὶ-- 
βοᾶτε ῥοβδίξ, 45 πο νἱἀεϊ, ἀὐυδπὶ ἱπερίς μᾶς 
[ογππαϊα δὰ [ιίαβεὶ ροεία δὰ ργοροπβίοποπι πὶ 
τεβ γεπεγεδβ ἱπαϊοδηόδη Ὁ Οὐοὰ ἀμίεπι ΕἸπι516-- 
ας εὐϊάϊι, ἰὰ 4αο ᾿)αρογίυι5. εἰ Μαιμΐδε εἰ ἀπ: 
δες ἤιεγαωϊ, οὐχ δ διώνυσος σωφρονεῖν ἀναγκάμῃι 
γοναῖκας εἰς τὴν Κύπριν, ἀλλ᾿ ἐν τῇ φύσει τὸ ὅθη 
φρονεῖν ἵνεστιν οἷς τὰ πάντ᾽ αἰνί. τοῦτο σκοπεῖν χρή- 
ἶπ εὸ ἡΐα, ηυδε ργίπια ϑππξ, ποὺ νἱάεο φαοπιοὰο 
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γυναῖκας εἰς τὴν Κύπριν, ἀλλ᾽ ἐν τῇ φύσεε 
τὸ σωφρονεῖν ἔνεστιν εἰς τὰ πάντ᾽ ἀεί. 
τοῦτο σχοπεῖν χρή. καὶ γὰρ ἐν βακχεύμασιν 

Βαΐς Ἰοοο σοηνεηίδνξ, Νὰπι δὲ ἀϊεϊξ, ποπ Β6ο- 
ολμα εοχοῖ πιιρίίεγον μμάϊσας 6556. ἴϊὰ Ἰοηαϊϊατ, δε 
δὶ Ῥεηιπραβ ςοπίεηβεεῖ, οἰποίατπι ἢος Βαροὶ 
6588, Ρυδίοἰεἰαται οοπιπιεπάατε τα ]ϊεγίθ8. ΑἙ 
ἀ!Πὲ ἐ8 ἃ Βδοιβο δὰ ἱπιρυάϊείείατα εἰ δίαρτα 6χ-- 
εἰϊαι ἐγαὶ, χυοὰ 5415 παρεὶ οἱ ποῖ ἤαὶ, ποῖ 
εἰΐδτιν ροβιαϊδὶ σοπίγαγίιπν βετί. Ἐχ 4υο ραϊεῖ, 
Δ))ιὰ μοιία5 δίς ἀϊεὶ ἀεβεγε, ἱπιριιάϊοἰεἴᾶπα ται] ε-- 
τῦτα Ὥρῃ ε886 ΒΆςΟΒΟ 'ο νεγίεπάδπι. [ΐαψας 
᾿αῦχα ἰὼ Πἰδτία εἰ μὴ σωφρονεῖν Ἰεραίαν, ὧἱ ἰπ 
Ἰάϊπα εἰ οοὰ. Ῥαϊ. ἴῃ χὰ μὴ οαρτα δεγίρίαπα 

ἴι, εἰ σωφρο»εῖν οπιΐθ:0 μή, «υϊὰ ρΙαηίιαα 888 
ἰε5ὲ, ἀυδπι Ευτγίρίάεπι μη) φρονεῖν ϑοτί ρβῖβοεῦ 

ἰδτα ἄπαπι φρονεῖν ῥεῖ σωφρονεῖν Ἔχρ!ϊοαίατα 68- 
δεῖ, Ἔχρ!οαιίο ἴῃ ἰεχίαπν τεσερία νἰεἶανὶϊ πιείγαπε, 
«αἱ υἱεῖο φυΐ τωϑάεγί νοϊεβᾶηὶ, ἥυύτῃ οτβίπεπὶ 
εγγογὶβ ποι ρεγβρεχίββεπι, ἀεϊετετυηὶ μή. δεα-- 
τεριία οπηπὶ εχ ραγίε γεοὶε δὲ μαθεὶ. Νοπ Βαο- 

. φλμα, ἱπηαΐε, ἐπέσσιρογαπέεα αὐ Κεπογαπι ο486 οοβοῦ 
πιιμιϊϊοτεα, ϑαἀ Φεπιρθγ ἐπ παίμγα αἰφιια ἑπβοπὶο δι: 
ἕκαφιισ ἐπεϑέ ἐδηιραγανεΐα δὲ πιοάδγαὐῖο ἐπ γεδιια πε: 
πίδωδ. Ηοο εοποίάετγαγα ορογίεί. Παφμδ δέίανα ἐπ 
αογὶε Βαροἠιοἰς σὶ φμα [επιῖπα ριμάϊοϊα πιογίδιια ἀεὶ, 
«οπεογναδίέ οαεἰἰέαΐεπι,, Ἑαϊατο ἀναγκάσει υἱϊῖατ, 
αἰᾶ δδοτὰ Βαςοδίοδ γεοῖρὶ νὰ! Οδείεγαμ ἴῃ 

“Ἤἱρροϊγιὶ Ἰοοο, Γν Εἰπιρ]εἰα5. δια, ν. 79. 
ὅσοις διδακτὸν μηδέν, ἀλλ᾽ ἐν τῇ φύσιε τὸ σωφρο- 
ψεῖν εἴληχεν εἰς τὰ πάντ᾽ ἀεί, τούτοις δρύπεσϑαι 
τοῖς κακοῖσι δ' οὐ ϑέμια, ἐβο χοίδοτα ποῦ ῥτῸ. 

Ῥοτϑοηὶ σαηἰεοίαγδια ὅστις ΡΓῸ ὅσοι, ἥαυτα 
μ΄. φαϊΐ8 ἀρίο υΐδ ἀϊεδίυν τὸ διϑαχτὸν λαγχά-- 

,,) δίληχον δαΐετα οἰΐδιαι ἰΐα ἀἰοὶ ροϊυετῖ!, αἱ τὰ 
σωφρονεῖν 811 τιοταϊπαιϊνια, εἰ νεγνυχῃ, ἐἸπὰ δὰ 
ὅσοιε ταίετδιαν, φιείδιμα οὐεἰβέες 
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(618 -- 532) Μ᾽ 

γε σώφρων οὐ διὰφϑαρήσεται. ᾿ς 5)5 
. ὁρᾷς; σὺ χαίρεις, ὅταν ἐφεστῶσιν πύλαις 
πολλοί, τὸ Πενθέως δ᾽ ὄνομα μεγαλύνῃ πόλες. 
"κἀκεῖνος, οἶμαι, τέρπεται τιμώμενος. 
ἐγοὶ μὲν οὖν καὶ Κάδμος, ὃν σὺ διαγελῷς, κα 
κισσῷ τ᾽ ἐρεψόμεσϑια, καὶ χορεύσομεν, κ᾽ Β10 
πολιὰ ξυνωρίς. ἀλλ᾿ ὅμως χορευτέον, 
κοὐ Θεομαχήσω, σῶν λύγων πεισϑεὶς ὕπο. 
Βαίνῃ γὰρ ὡς ἄλγιστα, κοὔτε φαρμάκοις 
ἄχη λάβοις ἄν, οὔτ᾽ ἄγευ τούτων νοσεῖς, “νη υΖ 

ΧΟΡΟΣ. Ν 
ὦ πρέσβυ, Φοῖβόν τ᾽ οὐ καταισχύνεις λόγοις, 525 
τιμῶν τὸ Βρόμιον σωᾳρονεῖς, μέγαν ϑεόν. 
" ᾿ΚΑ͂ΔΜΟΣ. 
ὦ παῖ, καλῶς σον Τειρεσίας παρήνεσεν. 
οἴκει μεϑ᾽ ἡμῶν, μὴ θύραζε τῶν νόμων. 
νῦν γὰρ πέτῃ τε, καὶ φρονῶν οὐδὲν φρονεῖφι. ν᾿ Ὧν δολι ας - 

515. Μίτον,, ΕἸτηβ᾽είάτα ἐπ Μυδρτατίϊ ἱπίετ-- Ῥγεϊδιίοπε δοψαίδϑοεγο, {αὶ πιρῃίθπι Βεπιμεὶ Βασι: 
πιδοὶβ σογγαρμίδπι 58ἰβηἠοατί ρυΐ.ε, ΜΙΝΙ ΩΝ 
πρῆσς δρεα 8 Ὠδήθε ρυμάΐα5 ἀΐσοτε ροϊυἶθθα 

ες υἱεῖ. ἰδ, ἴτυπηο ψεΓῸ ργαδθοίδγα εβὶ, εἴ 
ἀιξηίεοῖ ἃ ϑΑρ ἐπε βδίτηο ναὶε᾽ βεπίθηϊία, ἥαυπι 

εὶς. ἡπιδαπὶν ἐγί δε φαίπια ἱπδαπία, εἰ μϑο τεπιδαϊϊα 
φαπογὶ Ροίεϑ, πιὸ δίπιϑ γεπιδαϊο μεβτοίαα. ἨΟο επῖαι 
εἰξυίβοαι, πδήσε 6556, φυσά ΠΠατ δὰ 5δῃαπὶ ταεη-- ἴεπὶ γενοοᾶγο συδαὶ, πέψις ἐπεδηΐγο δαπὶ ἰΐα, αὐ 
ποὺ ἤποτη ἰδ! ἰηδδηίδε ογαθεὶδθίτια, 4ι8θ λαιπηιίπεδί, τρογϑ ἱπηροπίξῃτα 8'1. Ὑἱάε ν. 561: 8. 
567. 5, Ῥαιίάϊοο ὁτὲ ἢ: ἰοία ε586, βυδίπάϊςαξ 
εἰἴαπι «ἤοσιιβ, ἄαπι ἀϊεῖ!, Φοῖβον οὐ καταισχύνοις λόγοιφι - “ 

4 ξὸ γε ς τπαν 
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κεὶ μὴ «γὰρ ἔστιν ὃ ϑεὸς οὗτος, ὡς δὺ' φής, 
τιαρὰ σοὶ λεγέσϑω.. καὶ καταψεύδου καλῶς, 
ὡἧς ἔσει “Σεμέλης, ἵνα δοκῇ ϑεὸν τεκεῖν, 
ἡμῖν τὰ τομὴ παντὶ τῷ γένεε προρῇ. 
ὁρᾷς τὸν ᾿Ακταίωνος ἄθλιον μόρον, 
ὃν ὠμόσιτοι σκύλακες, ἃς ἐθρέψατο, 
διεσπάσαντο, κρείσσον᾽ ἐν κυνηγίαις, 
᾿Αρτέμιδος εἶναι κομπάσαντ᾽, ἐν ὀργάσιν; 
ὃ μὴ πάϑης σύ, δεῦρό σου στέψω χώρα 
κισσῷ" μεϑ᾽ ἡμῶν τῷ Θεῷ τιμὴν δίδου. 

ΠΕΝΘΕΥ͂Σ. 

οὐ μὴ προροίσεις χεῖρα, βακχεύσεις δ᾽ ἰών, 
μηδ᾽ ἐξομόρξεν μωρίαν τὴν σὴν ἐμοί; “ὦ 

ἜΚ 
ὅ80. ῬτΟ κεὶ μὴ γάρ ἔστιν δοτῖρεὶ δοσεπία φοτ--" 

ποοῖο, κεὶ μὴ γὰρ ἔστεν. Βερμείεπάιπι οορἰἰαϊίοπα 
ϑιός: ΑἸἸτεῦ εὨίτη ἀγιἰςα]α πὶ οταίτετε ἀεθυΐ55εῖ. 

335. Αουΐϊε ΤΥ ία5, αἱ δοεθαὶ, οοπίεοὶξ, 
ὡς ἔστι, Σεμέλη ϑ᾽ ἵνα δοκῇ «Θεὸν τεκεῖν. Νεὰ 

« ἀρπιεη  τδοῖο ἰὰ ἀαππι ΔΒ αἰ ἶφ, ἕω 2 Εἰπιδὶεῖο 
τεροβίϊααη ραϊο. Νεβανεγαὶ οηΐπι Ρεωίβειιϑ 88- 
Ῥία ν. χά. 5. ϑεπιεῖές β][απι 686 Βαροδαπι: δὰ 
'ἥμδε πῦπρ τεβροηδοὶ Οαάτιιθ. Οὐᾶτα βεγνατὲ 
Τιδγογαπι βογὶ ριασδ. 

380. Μαιιβῖδε εἰ ΕἸταϑ᾽ εἶτα κυναγίαις, ΄ιδε ἔοτ-- 
χηρᾶ δχβίαὶ ἰη Ηΐρρο!. 1οΗ. ΨαυϊβατίΒ ἀρῃὰ 80- 
Ῥδιοείεπι ἐπ Αἱ. 57. Ανναγὸς ἀἰχῖδδε ἰγαρίςοδ. ἤρα, 
Ἐεῖ ἀαδίωτω. 864 ποὺ νἱἀεηίυν κυναγετεῖν ἀϊ-- 
αἴϑδα, Ουἱὰ εγβο, 8ἰ ἰῃ ποπιΐπε κυνηγία Βαοίαα- 
τυρὶ} Ἰίδηας οἱ ἰῃ το, 4ὰᾶε ποη δαῖίβ σεγία τἱ- 
ἀεαίυτ, τᾶ] αἱ Πἰστοβ βεχαὶ. . " 

541. ΕἸπιβεἰα5. ψεγθὶ ρό σὸυ στέψω κἀς 
κισσῷ ἴῃ Ρατεηιμειὶ ζεοῖι, ΜΙΝ εἰ δἰπιρὶις 
εἶπα νἰβυτι εβί, εἰ ἔογιϊπι5, ἀροϊοβίῃ εὰ οοηϊίπεγε. 



(δ45--- 558) 4 
τῆς σῆρ δ ὁνοίας τόνδε ἢ τὸν ̓διϑάσχἄλαν. 
δίχην μέτειμι. στειχέτω τι εἷς τάχος, 
ἐλϑὼν δὲ ϑάκους τοῦδ᾽, ἵν᾽ οἰῳνοσχοπεῖ, ᾿ 
μοχλοῖς τριαίνου χἀνάτρεψον ἔμπαλιν, 845 
ἄνω κάτω τὰ πάντα συγχέας ὁμοῦ" ᾿ 
καὶ στέμματ᾽ ἀγέμοις καὶ ϑυέλλαισιν μέϑερ... ἿΝ 
μάλιστα: γάρ ψιν ϑήξομαι, δράσαρ τάδε. - 
οἷ, δ᾽ ἀνὰ: πόλεν στείχοντες, ἐξιχνεύσατε 
τὸν ϑηλύμορφον ξένον, ὃς εἰρφέρει νόσον 5860 
καινὴν γυναιξί, καὶ λέχη λυμαίνεται, ν 
κἄνπερ λάβητε, δέσμιον πορεύσατε : 
δεῦρ᾽ αὐτόν, ὡς ἂν λευσίμου δίκης τυχων᾽ 
ϑάνῃ, πικρὰν βάκχευσιν ἐν Θήβαις ἰδών. Ὁ 

ΤΈΙΡΕΣΗΣ. Ὁ " 
ὦ σχέτλέ, ὡς οὐκ οἶσθα ποῦ πότ᾽ εἶ λόγων. 555 

᾿ δι, Οὕσπι Ῥογϑοχαα ἐσ Αὐίβέορμδμα οοπίος δ. νυ κ 
ν, ΨΈΓΕΟΣ 86 ἰηξερεῖ ἐῃ, ἐγφβίσατη γ,., 
οωξια οοχιοεάϊφε μοίζιβ ξοηγεωίθαη δ 

δαὶ. 
845, Ἀερερὶ, φαοᾶ Μαιβίας δἀάίάϊε δ᾽, Ναὰ " 

Ῥαγιϊς]δτα. ἀἀνορθαιλνδτα μίο πο ῥαῖὶο δἰνεββε 
Ῥοβδε, φαΐα ἴδπι ἂς Τίγεβία, ἤρα ἀ6 (δάκαρ άπ ἢ 
φυϊϊαγ. Οδάτωιχ δἱ ἀϊςεγεῖ, τφοῖς δθϑϑεὶ δέ: αὐὲι (ν 4" «Ὁ 
ποη ἐιβίεα ροεπαπι. ἽΝοι τεοῖε ἀἄϊοω: 
τερίαπι εραιλγφ ψαῖο: τϊεὶ δὶ αθῖτο 4αθπὶ ἰαθοᾶθ “Γ΄ 
τορίεγοα, αἱ Ρπίᾳ5. δἰίενωτη. υοά πρὶ οἂς 
ἵν ἴω Βαηο Ἰοσαπι, [πὰ ϑεημεθθ ὑεγϑμ τοδρὲ 
ταροίαγαιη, κηρὶ εἰϊ επιεηἀδέφμεπι, δύκην ΡΡο 

Ἔζο, ̓Νοιπὺρ ΧΙ. 550. διρῶερ ἐμοὶ, στοίχον- 6 
τις ἐν ἄστεϊ καὶ μέσον ὕλης ἄξοτα μὸν βαρύδεομον, 

ἰδα τοῦτον ἀλήτην, ὄφρα τυπεὶς, 
ἀμοιβαίῃοιν ἑμάσϑλαιε, μηκέτε φαρμαμόνφτι ποτῷ 
ϑίλξιιν γοναῖκαρ, ἀλλὰ γὸνν κύειν. 

Τὰ δο δον ὼς 
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μέμηναφ ἤδη, καὶ πρὶν ἐξέστῃς φρενῶν. ς 
στείχωμεν ἡμεῖς, Καῦμε, κἀξαιτώμεθα 
ὑπέρ τὲ τούτου, καίπερ ὄντος ἀγρίου, 
εὗπέρ τε πόλεως, τὸν ϑεὸν μηδὲν νέον 
δρῶν. ἀλλ ἕπου μοι, κισσίνου βάκτρου μέτα. 
πειρῶ δ᾽ ἀνορθοῦν σῶμ᾽ ἐμόν, κἀγαὶ τὸ σύν. 
γέροντε δ᾽ αἰσχρὸν ϑύο πεσεῖν. ἴτω δ᾽ ὅμως. 
τῷ Βακχίῳ γὰρ τῷ “Διὸς δουλευτέον. 
“Πενθεὺς δ᾽ ὅπως μὴ πένθος εἰφροίσεν. δόμοιρ 
τοῖς σοῖσι, Κάδμε. μαντικῇ μὲν οὐ λέγω, 
τοῖς πράγμασιν δέ. μῶρα γὰρ μῶρος λέγει. 

ΧΟΡΟΣ. ᾿ 
: , ᾿υστροφὴ α΄. 
Ὁσία, πότνα ϑεῶν, 
ἁσία δ᾽, ἃ κατὼ γᾶν 
χρυσέαν πτέρυγα φέρεις, 

566. Τανε ἘἸπιεἰαα ΑἸάίπαα ἱπέετριυποιίοισπα 
δενυανίι. Οποὰ αἹὴἰ58 ρ]δουΐξ, μέμηναφ᾽ ἤδη καὶ 
πον ἐξέστης φρενῶν, εο ἘΪΗῚ] ροιεβὲ Ἰαπρυϊάΐα. 

67. θὲ ποπιίης πότνια υἱάς ΒαιίπηδηπΌπι πὶ 
τιθετγίουε βτδυηπιδίίςα Ογδθοὰ νοὶ]. 1. Ρ. 26ι. χαΐ 
ἴδινθη ποτὶ Ομϑεγνανίς, πότνα ἰδαϊατατποᾶο γοσὰ- 
Εἶν! οδβιβ εδ86. 

569. Γλπτὶ χρύσεα πτέρυγα. ΕἸπιϑίείας, Ῥτο- 
ἰῆδπὶ τασοσδγὶ γαϊα8, ὃχ οδηϊεοίυτα χρύσεα 

σκῆπτρα, Νίγατα, φαδηίππι ἢΐς Ἰοσὰβ ἰογϑεγίξ 
ψαίεγργεῖθθ, φασνα Πα ἀεᾶ, ἄδαενε ἄεδε Ηἷο ἂρ- 
Ῥεϊ!αγεπίαγ, ἀϊδοορίατυπι, Α δἰνε Τβεπιίάεπι, 
βῖνε Νετηβδίῃη, ϑένβ (εγεγεπι εἰ Ργοβεγρίμαπι ἰδ] ἢ 
τοπιρεἸ]αϊΐοπε δ οψυυέαο εβϑεὲ ομογις, πεὰς Πα-- 
ταπι ἀδάταγα Ὁ}} δυάϊνίβδεῖ, πες βρεοϊαίογεβ, 
ἤμ8ε ἀεᾶ ἴδηι διρβίριι 5 νεγθῖ5 νοσδγείαν,, ἰπίς}]ε-- 
αἰβδδεηῖ, δοὶῖ Βείοκίαβ εἰ Μμοργανίαβ “ἱάεγαηῖ, 







(δ)γ5) δι 

τάδε Πενθέως ἀΐεις; 

ἐπὶ ἰδηΐατη , ξαΐα8 ποτηθη ὶς ρΡοβίξατη οοπβρί-- 
ταν, ἀἰοὶ ροβ8ε, ἰ, 6. Ὁσίαν, ϑατιοείπιοπίατα, (αΐ-- 
Βὺβ σαὶ ποῃ δββεηϑὶ βῃπέ, εο8 χει πυΐβϑε νἱ ἀεἰαν' 
Ἰὰ, ηποὰ ρεγϑρίοιιε ἱπάϊξαΐατα εθὲ 200 ΕἸπιβὶεἶο, 
τερεἰϊϊταται πόλει Ὁσία; ἐχ 4υἃ τερειἰοὴς ἀυά8. 
ἐμιε!]ρὶ ἀεᾶβ ἀεβεγε ορίπαὶὶ ϑαπί. Αἱ Βδες ἰρβἃ 
τερειἐτο ποτα ϊηΐβ οοπῆττηδὲ ροιία8 Ἀεἰβκιὶ Μυ5.-- 
ξτανίϊᾳαε ἰπιεγργειδιίομεπι. ϑϑηοιπιοπίαπι επὲπα 
ἴανοοατς ἐβογαβ, {δ ἄαρίοχ εδὶ, αἰέογα ἄεο- 
ταπι, δἰίετα Πμοιῃίηαπι, ἡποηΐάτη ἀ]14 ἀἰνίπἰς 16-- 
εἶθαιβ, αἰΐα ᾿ιαπηαυὶς βδηοία μαβεηΐαγ, ργὸ ἄμ.- 
ῬΙ οὶ {10 τεβρεοία εἰἰαπι δἷ5 ἱπνοσαὶ, ρεΐπιο, Ὁσία, 
πότνα ϑεῶν, ἀεϊπάς, ααοιίδιη ἃ ἀϊνίπίϑ ἀΐνετβα. 
ϑυπὶ Βαπιαηα, αὐαίία ρᾶτείοα!α δὸ, Ὁσία δ᾽, ἃ κα-- 
τὰ γᾶν, εἰ υδε βεαυππίαγ, Οποπίαπι εηΐπι πο- 
πλὲπ Βυιΐα5 ἀε86 πὸὴ εϑὲ ποίει ργοργίιπι ἄδδδ 
φουἱαβρίαπι, 4πδ6 88 ἰεαρ]α, διδήπα σογίὰ βδογὰ 
Βαθεδι, βεὰ ποιβδῃ γεὶ βδποῖδε, ἄσδηι ροεῖδ ἢχι-- 
Εἶλ ἀδᾶτη εθ5ε, δε ἐΠὰ ποταθα βιπαὶ ρτὸ δᾶ-- 
ἰδοιῖνο, παδίαγαιη παμπιΐηΐβ Ἠαΐπ8. ἱπάϊοδηϊθ, μ8-: 
Βεπάπτα: 4υο ἣϊ, αἱ εἰ ἀλυύουϊας μὲν εἰ δὲ τἀ- 
ἀϊ ροβδίηι, οἷδης αἱ ἐπ ἢ]ο, φαοᾶ ΕἸπιδ]εἶι5. ας. 
τὶ, ὦ φίλτατ᾽ ἀνδρῶν Πρίαμε, φιλτάτη δὲ σύν 
Ἑκάβη. ᾿Νατα εἰ οἰπιρ!ἰοίογε ογαϊΐομιε ἰϑίαπι ἴῃ 
γοοσαιϊοπεπι ρΓο[ογίτηιιβ, 18}}8 εβὶ : ὦ ὁσία μὲν πα-- 
οὰ ϑεοῖς, ὁσία δὲ παρ᾽ ἀνθρώποις νομιζομένη. Ἰατὰ, 
σΈΓῸ εἰϊατη 8118 πυπηἰ τη εγὶ!, ἡιοὰ εἰ εβο ρτὶ-- 
ἄεπι οοπίδοεγαπι, εἰ Μαι μίας οἀίάϊι, χρυσέαν πέί-- 
φυγα. Ἰλοδα δηίπη. 8}ν 86 ἰρβο βοίδα χαϊὰπὶ τδοΐβ 
4135 ἰγίβααὶ ροοῖα, ἀαπητιοάο ἰὰ ἀρίε ἔδοϊὰὶ} Ἐε- 
αἰὰ δυΐοιι ἀρίξ, χαΐα, ααππι ἀξάτη ΠΠ]Ππὶ ρὲ δυὶ-- 
τὰς τ Π δηΐοπὶ τοβ Βοτηίπαπη δἀορίοοτε ἀϊεϊξ, ἐὸ 
Ἰηάϊοαι γεγβαγὶ εὰπὶ χαίάεπι ἱπίορ οπιΐπεβ, βεὰ 
ἦϊα. αἱ πεπῖο δῆπὶ οοπβρίοἰαξ, εἰ τι ἱπιδρίπεπι 
αυίάοπι βἰπιι]δοῦί5 σορπιίαπι Βαρραῖ, Οατ ψότο 
Βαης ἄεαμι ἱπνορεῖ, ἀϊοῖε. Ια ψογρὶβ, ἀΐεερ οὐχ 
ὁσίαν ὕβριν. 

2 
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3 ὅγε --- 59) 
ἀΐεις οὐχ ὁσίαν 
ὕβριν εἰς τὸν Βρόμιον τὸν 
“Σεμέλας, τὸν παρὰ καλλι- 
«σεόφάγοις εὐφροσύναις “δαίμονα πρῶνον 

375 μακάρων; ὃν ταδ᾽ ἔχει, ᾺΝ νὴ 
᾿ϑιασεύειν τὲ χοροϊς, . 
μετά τ᾽ αὐλοῦ γελάσαι, 
ἀποπαῦσαί τε μερίμνας, 
ὁπόταν βότρυος ἔλϑῃ 

380 γάνος ἐν δαιτὶ ϑεῶν, κισ-- 
“σοφόροις δ᾽ ἐν ϑαλίαις ἀν- 
ὁράαι χρατὴρ ὕπνον ἀμφιβάλλῃ. 

ἀνπιστφομὴ α΄. 
ἀχαλίνων στομάτων 
ἀνόμου τ᾽ ἀφροσύνας 

5885 τὸ τος δυρενχία. 
ὁ δὲ τᾶς ἡσυχίας 
βίοτος, καὶ τὸ φρονεῖν, 
ἀσάλευτόν τὸ μένει, καὶ 
συνέχει δώματα. πόρσω 

.590 γὼρ ὅμως αἰϑέρα ναίοντος, δρῶσιν 
τὰ βροτῶν Οὐρανίδαι. 
τὸ σοφὸν δ᾽ οὐ σοφία" 
τό τὲ μὴ ϑνητὰ φρονεῖν, . 

595. ΕἸπιο] εἶα εὐϊὰϊ ϑναταὰ οοπῖγα οπῖπες 11-- 
Βγοβ, ῥορίεν ϑνατοῖσι γ. 4ο5. Αἱ αἸϊαὰ ε8ὲ, φαπα 
χηοτίαϊες ϑνατοί νοοδηίυν, αἰϊυὰ ϑνητὰ φρονεῖν, 
ἴπ λα ζοτιθυϊα πο ραϊο Ἰοοὺυπι 6556 Πονίϑεηο, 
αιἰδὶ ἴῃ δουϊρίοτς Τογίοο. 1)6 ἱπίεγραῃοιίίοης οοα-- 
δρηθῖε ἘΠρρδίεῖτιο φατα ρΙουίϑαιιε, αἶμδ, φαΐ Βος 
Ῥίαρει: τὸ σοφὸν δ᾽ οὐ σοφία, τὸ τὸ μὴ ϑνητὰ φρο-- 
νεῖν. βραχὺς αἰοῖν. ἐπὶ τούτῳ δέ τια ἂν μεγάλα 
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(δ95---599) , 85 

βραχὺς αἰῴν. ἐπὶ τούτῳ 
δὲ τις ἂν μεγάλα διώκων, 
τὰ παρόντ᾽ οὐχὶ φέρει. μαν- 
νομένων οἵδε τρόποι καὶ 
κακοβούλων παρ᾽ ἔμοιγε φωτῶν. “εν » 

διώκων, τὰ παρόντ᾽ οὐχὶ φίροι. Ῥαϊδὲ δαίεπι ἐπὶ 
τούτῳ ΡτῸ ἐν τούτῳ ἀϊοϊαπι 6586, ϑὲπίεηιϊαο 88-- 
αἰ Βεῆς ςοδδεγεηῖ, 8θὰ ἰδταθη οὔεηβίοπεπι δ]. 
ἀυδτῃ ΒαΡεὶ τό τὸ μὴ θνητὰ φρονεῖν δὰ οὐ σοφία 
τεϊαίαπι, εἰ ἐπὶ τούτῳ ἄς νἱῖα ἱπβοϊδηϊίαα ἀϊςίυτα, 
τὸ ἐν τούτῳ. Ηᾶς ΟΡ οδιιβθ88 660 «αίάετη ΑἹἸ- 
ἴπδε ἱπίεγριιποίϊοποτα ρυδθῖι!, 4α8ε ποὰ προ 

Μὲς ἱποοτωπηοαί5 ταρὰϊα εβὲ, δϑὰ βδεηϑτιπὶ Ὀγϑεθεξ 
πιρροῖο ἃτ τη αβ8 οἰἵαπι Παῖς Ι060 ἀοροτηπιοαίαπι: 
4μαε δαρίεπίϊα νἱάείμγ, ποτὶ εϑὲ δαρίοπέϊα: εἰ πος 
πιογίαἰία δρίγατα, δτενὶς νίία 6: δαο φοπαϊοπα 
πιαρπα φωίά ρεγδεημετιδ, φωας ἀπία ρεάεβ. δμπί, 
ἀπιίμεἶε. ᾿ Ἠας εοπάϊείοπε χαρᾷ ἀϊοίξ," εδὲ ἐπὶ τῷ 
μὴ ϑνητὰ φρονεῖν. [Π|18 ἀυΐεπι, τό τὰ μὴ ϑνητὰ 
φρονεῖν, βραχὺς αἰών, τοϑρίεἰς ἡΠαὰ Ηοπιονὶ Πἰδὰ, 
ὁ 407. ὅττι μάλ᾽ οὐ δηναιός, ὃς ἀθανάτοισι μάχη-. 
ται, ἥυδε δεηίεηιία ῬϑΌ]}]ο αἱ ϊἱ8 ψογθὶβ ὀχργεββα 
οἱ Πα, ζ. 180. 5. 159. 8. 

806. δεγνανὶ φέρει, “ποὰ εἰ Ἑατίρί δια ΠΡ τὶ εὲ 
διοβιαδα8 δοτιθοη. ΧΧΙΙ. περὶ ὑπεροψίας ΒαΒοπῖς 
Οὐἰεϊοὶ οριαὐΐνατη Ρόβαεγθ. ΝΙΒῚ εθ86, σὰν δὰ-- 
ἰαπιαοάϊ! φαΐδοπι ἐπ βεηϊεηια ἄν σάτα ἱπάϊοαίίνο, 
γδεϑεη 5 οὐηϑίγαΐ ποηποδξ, ]10 Ἰοθο οβίοπάδπι. 
μτς 8815 Βάθεὸ ἡ] οτμεγὶ αἰτα]βες Πίδὰ. ἕξ. 

484, τῷ καὶ κέ τις εὔχεται ἀνὴρ γνωτὸν ἐνὶ μεγά- 
οισιν ἀρῆς ἀλητῇρα λιπέσϑαι. 

897. Εἰπιδεῖαβ εχ ϑίοθδεο δ᾽ ἱπβεγιῖς ροβὲ 
μαινομένων. Αἱ Βαὶς γατγίϊσι]δε ποπ εοὲ ἰοου5, 
ἀϑὶ ποὺ δι αδάϊειτ Δαὶ ὁρροπίνιν αἰ φαϊα ρτδαρ. 
τάεπιϊθα5, δεὰ βδυπαπια εὐγτπι ςΟἢ]Ϊβἰίαν. 



ΠΝ ((ρο--- 414) 

στροφὴ β΄. 
, Ἱκοίμαν ποτὶ Κύπρον, 

4οο 

4ο5 

410 

νᾶσον τᾶς ᾿Αφροδίτας," 
ἕν᾽ οἱ ϑελξίφρονες νέμον- 
ται ϑνατοῖσιν “Ἔρωτες 
Πάφον, ἂν ἑκατόστομοι 
βαρβάρου ποταμοῦ ῥοαὶ 
καρπίζουσιν ἄνομβροι. 
ὅπου καλλιστευομένα 
Πιερία Ἱούσειος ἕδρα, 
σεμνὰ κλιτὺς ᾿Ολύμπου, 
ἐκεῖσ᾽ ἄγε με, Βρόμιε, Βρόμιε, 
προβακχήϊε δαῖμον. 
ἐκεῖ χάριτες, ἐκεῖ δὲ πόθος, 

----- - 

599. 1λπτί, ποτὶ τὰν Κύπρον. Ἐεϊενὶ ἀτιΐσυν 
ἸῸΝ ᾿ 

4ο5. Ουυπι μ]επία8 ἱπίεγραποίαπη εβϑεῖ ροϑὲ 
ἐρν δὲ Ἰερενείαν ἰπ ᾿ἰ θεὶς Πάφον ϑ', ἱπογοάϊ-- 

Βέΐε δὲ, φυδηίΐδβ ἰΌγθα8 ἐχοίἰανεγὶε Βαγβαγὰβ ἰϑῖ8 
Βυνίαβ, 4αἱ νἱχ ἀιβίϊατὶ μοίεβι, παίη ΝΙΪαΒ δεν 
Οπιῖπεβ ἰδ ἀυθί αιίοπεβ τοπηονίβδε χαϊμὶ νίάεον 

Ἰάτα Βαγθαρηπι ἀϊοῖς, φαΐα ἀε Ῥᾶρῆο Ἰοηαίϊαν; 
ποῃ ἰάεμι ἔβοίιγιβ, δὲ ΕᾺ ΑερΥρίο βεῦπιο βββεῖν 
Νόοα δυίεπι ἔγυρε8 Αεργρίο. ἴῃ: Τξρκῦαα Δάνεμὶ 
ἀϊείε, 48δε ἰπδι]α δίγαθοῃε ἰεβίε ἰῃ Ἧπιε ἩΡτΙ ΧΙΝ, 

οἴτον βἰβιεβδαὶ, δεὰ ὁρεβ ἐπάϊοαι οτηπὶ 
ξεπαβ, ΄υ85 ἐγαδα Ογργία πιαγϑαίογ Ῥαρίιλ οοῆβον 
ταὶ, μετ ΝΙαπὶ οαπὶ Ογίεπεὶα τερίομίαδ φοχρχηετ. 
εἶδ ὀχρθγοεηϑη 
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(415 --- ἀπὸ) ᾿ 55 

ἐκεῖ δὲ Βάκχαισι ϑέμιρ ὀργιάξειν, 
ἀντιστροφὴ β. 

ὁ ϑαίμων ὁ Διὸς παῖς Ὺ 
χαίρει μὲν ϑαλίαισιν, 
φιλεῖ δ᾽ ἀλβοϑύτειραν Εἰ- 
ρήναν, κουροτρόφον θεάν" 
ἴσα δ᾽ εἴς τε τὸν ὄλβιον 
τὸν τὸ χείρονα δῶκ᾽ ἔχειν 
οἴνου τέρψιν ἄλυπον. 
μισεῖ δ᾽ ᾧ μὴ ταῦτα μέλει; 
κατὰ φάος νύκτος τε φίλις φςι. .Ὑ΄ς 
εὐαιῶνα διαζῇν; 7 
σοφὰν δ᾽ ἄπεχε πραπίδα φρένα τε 
περισσῶν παρὰ φωτῶν. 

--.ὕὅὍὈ0-. 

4.7. Ψαϊρο ἴσαν. δὰ οοἀᾷ, ΡΩ], εἰ ἃ Ῥιέπια 
πρδηὰ Τιδατ. ἴσα, ηποὰ τερερί. Υἱάς δὰ ν. ἀοδ. 

4λϑ. ΑἸΔ. σοφὸν δ᾽ ἀπέχειν. ῬΑ]. εἰ ᾿υδᾶτ. σο- 
φὰν δ᾽ ἀπέχειν. Ἑδοῖϊε φαίάφτα 5711} 18 ἐχδεχυδγὲ 
οϑϑεῖ βἰγορμίουβ νεγϑαβ, δἱ βου βεγείαγ, ἐκεῖσ' 

ἄγε μ᾽, ὦ Βρόμιε, Βρόμιε: 5εὰ ἰάτηει υἷχ ἀαβίϊατὰ 
Ῥοιεβῖ, ψαίπ Βίο νεγϑὰβ ΟἸγοομεὰβ δἰξ. ψεγαπα 
τοι βοἴαπι ργορίες δῴης οβαδδαπι τεροϑαΐ, φυοὰ 
ἴα Ἑἰετα. . παν Ρ. 547. οοπίεοὶ, ἄπεχε, τεσερίαπι, 
εἰΐατι αἷν ΕἸπιδίεἰο, 5εὰ εἰΐατα ργορίεγ βεωβαπης 
φαεπὶ {ΠῸ παεπὰ ἀϊχὶ Ἰοθὸ ποῦ τέοις ρεγϑρθοχθ- 
ζω. Νοα επὶπι φομιδογεπὶ μαος ἑατὶ ρτοοοάφα- 
αἰθαθ, βεὰ ἀρεγὶς πονᾶτιῃ Ἵοοπεϊπεηὶ βεηἰ ει: 
Ουυμ εηἰπὶ βδοοναπι Ἰδυδαφβεὶ ἐμοί, ἴδπι αυΐε 
ἦρθε ῥγοβεὶ ἱπάϊοδίαγιϑ, {1108 γεγο, ἰμααῖξ, ἄγοθον 
ἀαὶ 8εὲ δάρεγα γαὶϊΐ γο!ἰβίοωεμι φεοτγατῃ οοπίεταΣ. 
πυμΐ, εἰ ροϊϊα5 σοπηπηαηὶα ἱηδεϊταΐᾷ ἀϑυχηααε ϑ6τ' 
ἄχος, ψεγθα ἐϊα ἰωιεΠίρευᾶα: ργοοιΐ μαδο φατ- 
ίτείαπα α μὲπείωπα ἀοοιὶᾳ βοπιϊπίδως ῥγοβεοίαπι. 



56 (43ο---ἀ40) 

4η5 τὸ πλῆϑος ὅ τι τὸ φαυλότερον - 

4 

ἐνόμισε χρῆταί τε, τόδε τοι λεγοίμαν: 
ΘΕΡΆΠΩΝ. 

Πινϑεῦ, πάρεσμεν, τήνδ᾽ ἄγραν ἠγρευκότες, 
- ἐφ᾽ ἣν ἔπεμψας, οὐδ᾽ ἄκρανϑ᾽ ὡρμήσαμεν. 

50. 
δ᾽ θὴρ δ᾽ ὅδ᾽ ἡμῖν πρᾶος, οὐδ᾽ ὑπέσπασεν 
φυγῇ πόδ, ἀλλ᾽ ἔδωκεν. οὐκ ἄκων χέρας, 
οὐδ᾽ ὠχρός, οὐδ᾽ ἤλλαξεν οἰνωπὸν γένυν. 
γελῶν δὲ καὶ δεῖν κἀπάγειν ἐφίετο, 
ἔμενέ τε τοὐμόν, εὐερεπὲφ ποιούμενος. 

425. ΑἸ4. τὸ πλῆϑος ὅτι τε φαδλύτερον ἐνόμε- 
σε, χρῆταί τε: τόδε ποι λέγοιμ᾽ ἄν. Ῥαϊ. εἰ ἃ ρτὶ 
πιὰ τηδηὰ ΤΌ, τὸ σλῆϑος ὅτιπερ φαυλότερον ἐνό-- 
μισε. χρῆται τ᾽ ἐν τῶδε λεγοίμην ἄν. ἴῃ Πα ρεῖ- 
τπο᾽ τέο Βειποίκῖιβ τὸ ἐπ τὸ τηαίανέε, πνθ-- 
τίτο σεσερὶ: Μαιι μίας, Νατα υοά ἘΠπιβιεῖο ρ]α- 
εἴ, φαυλότερον γτὸ φαυλοτέρως ἀίοίαπι ε556, ἰὰ 

ἰς Ῥυορίρν δπιδιραϊταΐεπι ποι ροίαϊξ : πεπαο 
φηΐτη, 41 μᾶξο δὐάίγεί, πιοῃ οοηἰαηρετεῖ φαυλό- 
περον ἐνόμισε, ἀἀεῤεγίμα 6556 ρμίανί. Ῥταοῖεγεα 
ότο ἀυοιηοάο τόδε τος λέγοιμ᾽ ἄν εἰρ ϊδοατα 
Ῥοεδίι, τόδε τοὶ ἄριστον εἶναι λέγοιμ᾽ ἄν, πιεῆπα 
ἕξο υἱᾶδο, πος ἐδοῖ!ς αἱπί5 ρεγϑαδάοαιατ. Ψέτγα 
βοίρατα λεγοίμαν Ἰαϊοὶ ἰπ Ἰεοϊϊοπε εοἀϊσατα, ψπδτα, 
Εν ἵν εἶναι ἔα Βδες ἔογεϊ: ὅτ τὸ πὶ ἦϑος 
ὁ φαυλότερον ἐνόμισε χρῆταί τε, τόδε τοι λεγοίμην 

ψομίζειν καὶ χρῆσθαι. ᾿Αὰ τὸ πἰῆϑος αδάϊάϊι τὸ 
φαυλότερον {110 να!βα8 Δ {Π|5, 08 ἀΐχεταῖ, 58-- 
ψιοηιίοναΡ ἀϊδεϊπρπεγεῖ, ποπὶ ἐξα ἀσοίμπι νιέρια νο-- 
ἔδηδ. 
ἡ 47. Νοππας ΧΕΥ͂, χ66. οὗτος ἀνήρ, σκηπτοῦ-: 
χδ, τεὴν οἴστρησεν᾽. Αγαύην. ᾿ 

435. Τηϊδιϊπραϊταν ναῖρο, ἔμεν τε, τοὐμὸν εὐ- 
τὐϊπὲς ποιούμενος. Ἰιοσυτίοπεπι [πὶ εὐτρεπὲς 
πιεῖσϑαι, αθπς εἰρτιῆδοδξ σρραγατε, ραταέμιπε γεά-- 
ἄεγε, Βέῖιε Ἐαρῆσαϊ!ε ΕἸπαοϊ εἶπα; χαΐ ϑεδσαπι Ἐπ- 

----». -.- 
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κἀγὼ δὲ αἰδοῦς εἶπον" ὦ ξέν᾽, οὐχ ἑκοὶν 
ἄγω σε, Πενθέως δ᾽, ὅς μ᾽ ἔπεμψ᾽, ἐπιστολαῖς. 
ἃς δ᾽ αὖ σὺ Βάκχας εἴρξας, ἧς συνήρπασας, 
κἄδησας ἐν δεσμοῖσι πανδήμου στέγης, 
φροῦδαι γ᾽ ἐκεῖναι λελυμέναι πρὸς ὀργάδας 

τὶρίἀϊα νετβογατα, ποῦ, αἱ Μαυβρταυίο υἱϑαπι 
ταὶ, 6886 ραϊαΐ, πιδαπι ὀρέγαπι ζαοίίεπι τεάάσπα, 
μεὰ, γαοίϊεπε οἰδὶ τοάάεπο, αἰιοὰ ε586, ραοίάα εἰ ρα-. 
Ἵἰοπίεγ ἔσγεπα Ἐβο αυϊάδτη ἔλίεου., τῆς ποι 8ᾶ-- 
τς ρεγϑρίοετε, ψαοπιοᾶθ ἴδες ἱπίεγργείαιϊο οαπαὶ 
ψεγθὶβ ΠΠ15 φοποΠἰατὶ ροϑβίι, {πιπλὸ παι] το 8ἰπη-- 
Ῥἰοία5 Πᾶες ἱπιε!]ρὶ ρόββεὲ ραΐο: Ὄαορεοίαδαί, 
πιδμπι οὔ είμπι Ργαεραγαλιδ, ἱ. ε. 86ὲ δὰ 8, ἥποι 
πρεὶ οΠῆςΙ! εδϑεὶ, ράγαηβι για οἱ ργαξσβήθη- 
ἀἰὰ εἰ ϑεφαοηιία ππονεγαπὶ τὴε, τὶ μοβὲ τοὐμόν 
ἀϊοιϊπριεγεπι, φαοὰ εἰς οτηπία ἀρξίὰ8 φομδοτογα 
υἱδεγεπίατ; ἐχδρεοίαδαϊ, μὲ ἐβο πιεμππ οὔβείαπι {ἀ-- 
δέγεπὶ, ραταίαπι ἰὰ πιϊλϊὶ τοδάσπα: ἐφο ψέγο, ρμάοτσ 
Ἰαοίμα., ἐπιφέξωπι πιε ϑπ αδάμοετα , Ροίυεγαξ, 
φαυίδεπι ἀΐοετε, τὸ ἑαυτοῦ εὐτρεπὲς ποιούμενος, 
φεᾶ χαοπίαπι μος ὨΪΜΪ] αἸαὰ 6ϑὲ, {αᾶπι υοὰ τοῦ- 
ἰόν νοοαὶ, δὰ ἢος ἐγδηβία!ε νεγθαπι εὐτρεπές, 

Ἰηϊοοϊομεπι νἱπουϊογατα ἱπ πιεηΐς Βαθεηβ, ἥἄυδα 
Βετεῖ ἐὺ, χυοὰ ἴρ86 νἱπείγεϊ, 116 δυίεπα υἱποὶ-- 
χεῖαν. 

456. Νοπηπα ΧΙ, αγά. ϑυελλήεσσα δὲ Βάκχη 
ἄστατα δινηθεῖσα ποδῶν βητώρμονι παλμῷ ἀῤῥα-- 
ζῶν ἀνέκοπτε παλίλλντον ὁλκὸν ἱμάντων, καὶ πα-- 

[μαὺς κροτάλιζεν ἐλούϑερον οὔιον ἠχὼ εὐρύϑμοις 
πατάγοισιν" ὑπὸ στροφάλιγγι δὲ ταρσῶν χαλκοβα- 
φὴς σφριγόωσα ποδῶν ἐσχίζετο σειρή. Ἐΐ ν. '8. 
καὶ σκοτίου πυλεῶνες ὠνεπτύσσοντο βερέϑρου αὐ. 
φόματοι, τρομερῷ δὲ τεϑηπότες ἅλματι ταρσῶν 
βασσαρίδων βρύχημα καὶ ἄγριον ἀφρὸν ὀδόντων, 

εἰς φόβον ἠπείγοντο φυλάκτορες. αἱ δὲ φυγοῦσαν 
ψόστιμρν ἴχνος ἔκαμψαν ἐρημάδος εἰς ῥάχιν ὅλης. 
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δὲ (446 --- 465) 

σχιρτῶσι, Βρόμιον ἀνακαλούμεναι ϑεὸν. 
αὐεόματα δ᾽ αὐταῖς δεσμὰ δωλύθη ποδῶν,᾿ 
«λῇδές τ᾽ ἀνῆκαν Θύρετρ᾽ ἄνευ ϑυητῆς χεράς. 
πολλῶν δ᾽ ὅδ᾽ "ἀνὴρ ϑαυμάτων ἥκει πλέως 
εἰς τάρδε Θήβας. σοὶ δὲ τἄλλα χρὴ μέλειν. « 

ΠΕΝΘΕΥΣ. τ- 
μέϑεσθϑε χειρῶν τοῦδ᾽. ἐν ἄρκυσιν γὰρ ὧν, 
οὔκ ἔστιν οὕτως ὠκὺς ὥςτε μ᾽ ἐκφυγεῖν. 
ἀτὰρ τὸ μὲν σῶμ᾽ οὐκ ἄμορφος εἶ, ξένε, 
εἷς εἰς γυναῖκας, ἐφ᾽ ὅπερ εἰς Θήβας πάρει. 
πλόκαμός τὲ γάρ σου ταναὸς οὐ πάλης ὕπο, 
γένυν παρ᾽ αὐτὴν κεχυμένος, πόϑου πλέως" 
λευκὴν δὲ χροιὰν εἰς παρασκευὴν ἔχεις, 
αὐχ ἡλίου βολαῖσιν, ἀλλ᾽ ὑπὸ σκιᾶς, 
τὴν ᾿Δφροδίτην καλλονῇ θηρώμενος. 
πρῶτον μὲν οὖν μοι λέξον, ὅςτις εἶ γένορ. 

ΔΊΟΝΥΣΟΣ. 
οὐ κομπὸς οὐδείς" ῥάδιον δ᾽ εἰπεῖν τόδε. 
τὸν ἀνθεμώδη Τμῶλον οἶσϑά ποὺ κλύων. 



Οοορῖς 





(465-- 468) 89 
ΠΕΝΘΕΎΣ. 

οἵδ᾽, ὃς τὸ Σάρδεων ἄστυ περιβάλλει κύκλῳ. . 
ΦΠΟΝΥ͂ΣΟΣ. 

ἐντεῦϑέν εἶμι. «Δυδία δὲ μοι πατρίς. 
ΠΕΝΘΕΥ͂Σ. 

πόϑεν δὲ τελετὰς τὰς δ᾽ ἄγεις εἰς “Ελλάδα; 
, “ΠΟΝΥΣΟΣ. 

διόνυσος ἡμᾶς εἰρέβησ᾽, ὃ τοῦ Διός. 
ΠΕΝΘΕΥΣ. 

, Ζεὺς δ᾽ ἔστ᾽ ἐκεῖ τις, ὃς νέους τίκτει Θεούς; .4θο 
ΑἸΙΟΝΥΣΟΣ. 

οὔκ, ἀλλ᾿ ὁ Σεμέλης ἐγθάδε ζεύξας γάμους, 
--..-...ς- 

παι ξ, ϑεὰ ῥτορτίς ἀϊοίαπι εβὲ σὰ ἀρρατα-, 
ἴαπε πεζεϊα τάμε πἀ πεν μας τὴν «Αφροδίτην καλ-- 
ἢ ϑηρώμενος. Οαπαϊάατα, ἱππεῖς, οοἰοτεπι σας’ 

ἂ Βαθεβ δὰ εὔπὶ ἔπει, αἱ ἐξ διμογίδιυιβ οδρίδῃ-- 
ἂϊα ἀρρᾶγαγεβ. ᾿ 

459. Ναυϊραῖα δβοτίρίαγα δύσέβησ᾽ ποι μοϊαίξ 
Δεϊ ία5. δὰϊ αρίϊι5. εππεπάαγὶ, ιάτα ἤδοίατα εοξ 
ὃν ΑΒγεβοβίο.. Παχας πιὰ. οὐπἰεοίαγαια, ρ]6- 
τψαο οὐἰεϊοῖα ταδί ἐο ργοβαίαπι, γεοβρί, ᾿ 

αν ΑἸὰ, εἰ Ῥα]. οὔκ, ἀλλ᾽ ὃς Σεμέλης ἐνθάδ᾽, 
γάμοις. ϑὶς εἰίατα Τδαν, εἰ Μ88. Ρᾶγ, 

ξέρα Βοος οοπιϊπεαίαγ, 4ῃ αἰϊὰ8. η! 

Ἰαχαι βεπῦι 
Βα Βος ἰθέσπι 
Ἰίς πονοβ ἄδοβ ξίρῃμαι, ργανα ἐγίῥ σθβροῃι 
ἀϊορίαν : πον ἐδ ξεημῖοα ἡίς φοπιρτεϑοέ, 



465 

θο “(469 -α 475) 

ΠΕΝΘΕΥΣ. 
πότερα δὲ νύκτωρ σ᾽, ἢ κατ᾽ ὄμμ᾽ ἠνάγκασεν; 

ΖΠΟΝΥΣΟΣ. 
ἐρῶν δρῶντα, καὶ δίδωσιν ὄργια. 

ΠΕΝΘΕΎΣ. 
τὰ δ᾽ ὄργι ἐστὶ τίν᾽ ἰδέαν ἔχοντά σοι; 

“ΠΟΝΎΣΟΣ. 
ἄῤῥητ᾽ ἀβακχεύτοισιν εἰδέναν βροτῶν. 

ΠΕΝΘΕΎΣ. 
ἔχει δ᾽ ὄνησιν τοῖσε ϑύουσιν τίνα; 

πες τεβροπδογείαν δὰ ἰᾷ, χαοᾶ ἱπίεγτοβαΐωπι ε6-- 
δεῖ, εἰ Σεμέλην τῆι] εβϑϑεὶ ἰῃ ἰπίεο ςο οοδίαπι, 
πιαπὶ πα] ὁρροβίεἷο ἐπ πος ποηηΐπε ἐπείε, Ἐὰ- 
ΕΝ Γαϊΐο εϑι' ϑοδιρογὶ οἱ Πεἰϑκὶὶ οοπίεσξαγδε, 
οὐκ. ἀλλὰ Σεμέλης ἐνθάδ᾽ ἔζευξεν γάμους. Βεπα 
γεγο Μυσργανίαθ οιπεπάανὶ!, οὐκ, ἀλὶ᾽ ὁ Σεμέ-- 
λην ἐνθάδε ζεύξας γάμοις, φαοὰ τοοξρεγαωὶ Βταπ- 
«κίας εἰ Μαιΐδε. δεὰ χασπι ᾿ἰργὶ, φαογαχα ςεγίδ 
Ὧιἀ 68 εδὶ,οτηπεβΣεμέλης, εἴ απὰ8 οοάεχ γάμους Βαρεαΐ, 
αλοὶ!οσ , βἰπιαϊψας εχχυϊβἰεἶοῦ δοεγὶρίαγα ργϑεῖε- 
χειάα ἐγαὶ, οὔκ, ἀλλ ὁ Σεμέλης ἐνθάδε ζεύξας 
γάμουο. 

461. ΝΙΒῚ] νἱμ ἐδὲ ἐπ νεσθὸ ἠνάγκασεν... φαοὰ 
τιῖμ}} αἰ εἰρηίῆςαι, ΄ῦαπὶ ἐμδεὶδ, τὲ ἴῃ Ἠεὶ. 
484. ϑεὰ ποι ᾿αἰϊεπάεγαπε ἱπιεγργεῖεβ δά δεη- 
ἀεπιίατα Ἰοεὶ, φυδς ρεγίπερία ἔοτεῖ, 8ἱ Ρεμίμευδ 
Ἰηϊογγορᾶτεῖ, ποοίαπε ἰπιεγάϊα ἐπί εἰαῖτ5 {1|ε΄. 
δϑοῦὶβ εϑϑεῖ. [πῆτηὸ Γεβρίεἰθηβ δᾶ, ἄπο Ποβρεβ 
ν᾿ 4δ9. ἀϊκεταῖ, Διόνυσος ἡμᾶς εἰτέβησ᾽ ὃ τοῦ Διός, 
πῦηο᾽ ἱπίεγτοραὶ, 400 ἴο εὐτὰ δὰ δδογὰ ἰδ 
οεἰεδγαπάα δαϑαχεγὶξ ἀδὰβ, πἰσάπηπε Ρὲν ἰῃϑοτη- 
πιῖτιπι τποηξῃ8, ἷ, 6. ψύκτωρ, ἃπι κατ᾽ ὄμμα, σογαπι 
ἦρθε δρρᾶγεπβ. Εο ρεγιϊπεὶ, -συοὰ δοιρεξ τε- 
ἐροπᾶει, ὁρῶν δρῶντα. ᾿ ᾿ 

466. Θυππι ἐπ οο. 1,δὰγ, τίνα δου ρέαπα 5[, 
ἐπ σρείογὶ9 δαΐετη Ῥγοβοίβθα πρῶ. αἱὲ ἰ 







(4γά--- 477) δι 
ΑΟΝΥ͂ΣΟΣ. 

οὐ ϑέμις ἀκοῦσαί σ᾽, ἔστι δ᾽ ἄξι᾽ εἰδέναι. 
ΠΕΝΘΕΥ͂Σ. 

εὖ τοῦτ᾽ ἐκιβδήλευσας, ἵν᾿ ἀκοῦσαι ϑέλω. 
ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ. ᾿ 

ἀσέβειαν ἀσκοῦνε᾽ ὕργε" ἐχϑαίρεν ϑεοῦς 
ΠΕΝΘΕΥΣ. 

τὸν ϑεὸν ὁρᾶν γὰρ φὴς σαφῶς, ποῖός τις ἦν; 

ἀἰναπα, ποῖ Ἰίψπεγα ἰδὲ αἷξ ἘΠπι5] εἴα, μέγα ταθ-- 
Ἰίογ βου ρίαγα 81, Μίγου νεγὸ δἰΐδπι δ!ίος ργδδ-- 
ιἸίροε τινά. Ναιπ πὸ Ῥεπίβοιιβ φαΐάσπι, ορίπον, 
υᾶπινὶα φομϊεπιπεη8. οαϊίμπι Βδοοῆὶ, ἰπίεγεοξβ. 
τεῖ, ἐοφαδπι αὐϊἐαίεπιλ ΒαΡεγεηὶ 1|1ἃ ϑᾶογα, δαία 
αὐ ἱποιθᾶἑμ]Ἔ εβὶ, φειεδυατί ἃ ἡυοφαδαν, δὲ 
ἀπαθα νἱδεγθηίαν: τρα]ιο πιδρὶβ. δαίεπι μοβρεβ 
ἐμορίι5 ἐρϑεῖ, δἱ πεβάγεῖ βἰ δὲ ἀΐξεγε [δβ 6886, αἴγαπα 
απ δὼ ἱπα!α εβϑεηὶ, δεὰ ἰδιθθη ἀΐβπν ε888, 
4ιδὲ αυιΐς φοβποβοδγεῖ. ἢ 

4γο. ΑἸάϊπα: τὸν ϑοὸν γὰρ ὁρᾶν σὺ φῇς σα-- 
φῶς, ποῖός τις ἦ; ῬΑ]. τὸν ϑεὸν γὰρ ὁρᾶν φὴς 
σαφῶς ποῖος τις ἢ, ἃ ςοττεοίοτε βιργᾶ βογίρίο σύ- 
Ἰδὰν. τὸν ϑεὺν γὰρ ὁρᾶν ἢ ἱφῶς ποῖός τις 
ὧν, 4υδα εδὲ εἰΐδτι Μ55. Ραγίβ, Ἐ, δογὶρίατα. 
1π ἰμίς Ῥαγπιίγαπι, υπᾶς ὀσέαχῃ οἷ ὥν, Ναπι δἔΐατα 
οἰβοτὶ 88 ποῖος, τίς ὦν, αἱ ἰὰ ἀϊείτιτε δἰὲ ρτο, τίς ὥν, 
ποῖος ἦν; φιὶ {11 ἄδικα δὲ φιιαϊἐε δδφει, ἰατλειι μος ρὰ" 
τὰσι ἀρίατη ἔοΓοεὶ, 4 αἷλ, σαατα 5εἰαὶ Ρεηι βεὰ ποναπε, 
ππεπημίαται ἀεαχη 6856 αρεδατο, ποῦ Ροϊεβὲ τεεὶδ 
Ἰηιεγγοζωγε, χυΐ 1116 δἷὲ: ποῖ δὶ εηΐπὶ οπιηΐπο 
Αἰϊψαΐε ἩΠογ πα, 405 Ρεωίβειδ 6556 ἄθοβ ογοᾶϊε. 
Εἰπιρϊεἶτια οἀϊάϊ!, τὸν ϑεὸν ὁρᾶν γὰρ φὴς σαφῶφ, 
ποῖος τίς ἦν, εἶνε μοϊίας, αὐ ἰπ αὐποϊαίίοιε βοτί:. 
Ῥίαχη εβὶ, (πᾶπὶ ἴπ ἰδχία δοοθηίϊαχα ἃ ἰγροβτα- 
Ῥρ αἰΐθε φυδπὶ ἀεβεναὲ μοβίίαπι Ραϊο) ποῖύς 
τς ἦν. ϑεηβατα 6856 νῸ]1: φιαίίε ὁγαὲ εἶδιι4 πιαπαὶ 
Δρετία ἐφ φιωτὶ φἰᾷίεδα ἀἰρὶδ. Ῥοδϑα ἰϊδ απο νοῦ 

470 



θ: (4γ8 ---48ο) 

“ΦΙΟΝΎΣΟΣ. 
ὁποῖος ἤθελ. οὐκ ἐγωὶ ἴτασσον τόδε. 

ΠΕΝΘΕΥ͂Σ. 
τοῦτ᾽ αὖ παρωχέτευσας εὖ, κοὐδὲν λέγων. 

ΦΠΟΝΎΣΟΣ. 
δόξει τις ἀμαϑεῖ, σοφὰ λέγων, οὐκ εὖ φρονεῖν. 

δάπι ἰμιε!]εὶ, ποτὶ πιορο: 8οὰ οβεποίοτιεπι Βαβεὶ 
ἡΙαᾶ, φυοά εἰς ΒΆ]10 ταρᾶο Βδθα ἱπίογτοραιίο 
φὔπὶ ῥγαεοεδεπιίθα8 ςομαογεῖ, Ναπι εἰϑὶ πᾶπὸ 
“ε ]ϊἴα ρίδμε τε, ηϊίδτις ἀς ἡαΐβυβ πποάο ἀϊοίαπι 
πταῖ, ἰαϊεγτοκαὶ βεδίβοιιβ, ἰδϊῶοη ποῖ ἰΐα ἀργὰρ- 
ε Ἰοχαὶ ἀεβεβαὶ, δβεὰ ἰρβα ἔογπια ογαϊϊοηΐβ ἱπ-- 
ἀΐεοχε, δὰ αἰϊιὰ δὲ ἐγαηβίγε. Αἱ ἰὰ ἔρϑαπι ἐπ εἃ-- 
ἄεπι βοτίρξυγα ἱπεϑὲ, δὲ ψδῦβα βἰπιριμοίεδτ 6ὸ οῦ- 
ἀἰης, πὸ ρορίία βιιπὶ, ςοπβιγαίπηιϑ: ἀἰοὶδ ἐφέραν 
“16 ἄδμπι δογαπι ψίαἰδ86, φμαϊία 6456: [)6 {Π|0 ἀϑα 
ἔγόννννα γὰρ πὶ ἱπιεγγοραϊίομιε βοπε ἀϊββογαὶς 

ἰσοβενεεταβ. (βείδγιιι σύ, χυοὰ 1ἰδτὶ παίδαπι 
Βαβεηΐ, χαδιγιοἰς ἀεβεγὶ υἱδείατν νεῦβατα, ἀμ γὰρ 
Ἰοσὰπι βαυπι οοπιπιαϊάνεγαὶ, γτεβιϊταεγε νοϊθη- 
αὔρα5. 

4γι. ϑεπιϑαϑ εϑὶ 
{κα ναϊεδαὲ ἐοπϑρίοι 
4γαί, ῥγαεοίρίοδαπι. 

4γλ. Ηδεβεγιπὶ ἰπίεγργειεθ ἴῃ νεγθίβ, κοὐδὲν 
ὄγων, ἴπι φαΐδα8 88πὲ καὶ θβεϑβε ροίεγαί. Εἰπιο- 
εἴα. νἱἀεπάστα αἰΐ, δὰ εαάεπὶ 818 οοπϑεγποῖῖο, πὲ 
μὰ δορβοοίεπι Οεὰ. Β, γόο. τὸν δὲ Δαῖον, φί: 

σιν τίν᾽ εἶχα, φράζε, τίνα δ᾽ ἀκμὴν ἥβης ἔχων. ΜΙδὲ 

δα ἐ]16 πεϊλιὲ ἤότπια ἀρρατιμὶ, 
πορὶ διεῖπε εβο, φμαΐεπι ἐπάμ" 

π ποὺ ἰοθὸ ἔχων ρεπάογο υἱοί οχ 60, “αοὰ 
ἢϊα, φύσιν τίν᾽ εἶχθ, ἀϊοθτι5 φορίιαθαΐ. τίς ἦν φύ- 
σιν, Ἑυχὶρἰἀϊ8 νεγθα, εἰβὶ ἐδίδου οπιϊτιὶ ροϊαΐπε 
καἰθ, ἴα ᾿ἸῃιεἸροπὰα ῥραϊο: ἄος φμοφια ἀϑοϊἐπατίὶ 
δοίεδ, δὲ μὲ πὶλὶ! ἀϊοοτοϑ. πν 

48. Αρυὰ διοβαδιίη ϑέγτα, ΕΥ̓, Ἰδρίτυν,, οὐκ Σ ἤμ οὖ λέγειν. ψμοάποα Ρεϑεΐδγασιη εἰ βογ ρίαγας, χαμαὶ 
Ἑατίρί ἀρ [ϊδστὶ μαθεηι, Νοι ἐϊὰ ἐπ Ργοταρία αὶ, 



Ἰοοαίς ς 





(8ι ---- 489) “65 

ΠΕΝΘΕΥ͂Σ. 

ἦιθες δὲ πρῶτα δεῦρ᾽ ἄγων τὸν δαίμονα; 
ΙΟΝΥΣΟΣ. 

πᾶς ἀναχορεύεν βαρβάρων τάδ᾽ ὄργια, 4γ5 
ΠΕΝΘΕΎΣ. 

φρονοῦσι γὰρ κάκιον “Ἑλλήνων πολύ. 
“ΙΟΝΎΥΣΟΣ. 

τάδ᾽ εὖ γε μᾶλλον. οἱ νόμοι δὲ διάφοροι. 
ΠΕΝΘΕΥ͂Σ. 

τὰ δ᾽ ἱερὰ νύκτωρ ἢ μεϑ᾽ ἡμέραν τελεῖς; 
ΙΟΝΎΥΣΟΣ. 

νύχτωρ τὰ πολλά. σεμνότητ᾽ ἔχεν σχότοφ. 
ΠΕΝΘΕΥΣ. 

τοῦτ᾽ εἰς γυναῖκας δύλιόν ἐστε καὶ σαϑρόν. 480 
“ΠΟΝΎΣΟΣ. 

κἀν ἡμέρᾳ τό γ' αἰσχρὸν ἐξεύροι τις ἄν. 
᾿ ΠΕΝΘΕΥ͂Σ. ᾿ 

δίκην σε δοῦναι δεῖ σοφισμάτων κακῶν. 

φαίὰ ἀϊοαι, πὲ ἐᾷ βιαϊίτη φαϊνί8 ρετβρίεἰαε, Νάτῃ, 
ἄσυπι Βεριμοαδ Ποβρίϊεπι ποὰ ἀἰχίδϑεὶ οὐκ εὖ 
φρονεῖν, βοὰ 6 ἐοηιγαγίο φὰς Ἰοχυυίαπα ἔλβϑαα 
ἐπεὶ, 4αΐ ροϊεβὶ 16 ἀΐοοιο, 86 ἕδππει εὖ φρονεῖν ἢ 
Νικοίνυχα ῥαεπίβοαο ΠΊατο ἴαᾶετο εχίριίποαραι, εἰ 
ἄχυπι ροβϑεῖ νεγὰ ἀΐςεγε, οἰ ἂς ἰηνεπίο ργϑε- 
ἀεχιδ ἀειγεοίαγε γεβροηβίοπεια, αἀὰ ἰὰ {Πε ἱπ' 
Ἅγιο βεηἰθηἰίατι τεβροπᾶεϊ: μαοὶϊε φιωὶς δέμῖέο, 

εἰΐαπι οἱ δαρίεπιίετ ἀϊοα!, ἀεείρεῖα εἰ ποπ., φιϊά ἀἱ-- 
οεπάμεπε αἱξ, οοβίίατο νίἀφδίεμτ. ος οαΐπὰ ἰπ τπεηΐς 
Βαβοῖ: χαστη ἀϊοαὶ, ἰα]επὶ ἰδὲ δρραγιιΐδϑε ἀδιπι, 
ἀραῖς σνοϊαΐοϑεῖ ἀρράγούε, ἤοαὶ Ἰπιε]]ρετε Ρεα- 
απ, ἰᾷ ἰδὲ ἰρϑὶ ἀϊοὶ, 4αὶ ἀαεπι φούάτη υἱάεδὲ 

αἰψας ἰηταδαίατ. Βοβρίτεπι, ποτὶ δηϊπιαἀνεγίαι ἀειπι 
εἰς, οἱ Βδηο ΒΟΘρὶ εἶα ρεγβοπᾶπι ἰπάπεγο ΠΠσαεῦϊε, 



485 

400 

θά (490 -- 502) 

ΠΟΝΎΣΟΣ. 
σὲ δ᾽ ἀμαϑίας γε, κἀσεβοῦντ᾽ εἰς τὸν ϑεόν. 

᾿ ΠΕΝΘΕῪΣ. 
. ὡς ϑραᾳὺς ὁ Βάκχος, κοὐκ ἀγύμναστος λύγων. 

“ΠΟΝΎΣΟΣ. 
εἴφ᾽ ὅττι παϑεῖν δεῖ. τί μὲ τὸ δεινὸν ἐργάσει; 

ΠΕΝΘΕΥ͂Σ. 
πρῶτον μὲν ἁβρὸν βόστρυχον τεμῶ σέϑεν. 

ΦΠΟΝΎΣΟΣ. 
ξερὸς ὃ πλόκαμος. τῷ ϑεῷ δ' αὐτὸν τρέφω. 

ΠΕΝΘΕΎΣ. . 
ἔπειτα ϑύρσον τόνδε παράδος ἔκ χεροῖν, 

“ΠΟΝΥ͂ΣΟΣ. 
αὐτός μ᾽ ἀφαιροῦ. τόνδε Διονύσου φορῶ. 

ΠΕΝΘΕΥ͂Σ. 
εἱρκταῖσί τ᾽ ἔνδον σῶμα σὸν φυλάξομεν. 

“ΑΙΟΝΊΣΟΣ." 
λύσειν μ᾽ ὃ δαίμων αὐτός, ὅταν ἐγὼ ϑέλω, 

ΠΕΝΘΕΎΣ. 
ὅταν γε καλέσῃς αὐτὸν ἐν Βάκχαις σταϑείς. 

᾿ “ΦΠΟΝΥΣΟΣ. ᾿ 
καὶ νῦν ἃ πάσχω, πλησίον παρωὶν δρᾷ, 

ΠΕΝΘΕΥ͂Σ. 

495 
καὶ ποὔστεν; οὐ γὰρ φανερὸς ὄμμασίν γ᾽ ἐμοῖς. 

ΝΥΣΟΣ. ν᾿ 
παρ᾽ ἐμοί, σὺ δ᾽ ἀσεβὴς αὐτὸν ὧν οὐκ εἰςόρᾷφι 

491. Βεοῖς ΑἸάϊπα ποῖ Βαδεὶ ςοσηπια ροϑβὲ αὐ- 
τόν." Ὀομιαοτοιὶ εαΐτα οχμηία: φιώμ φμίάσπα τις 
ἐπέαγ Βαροίως διμπὶ ἱπνοραδίε: δὰ ἢπ88 5ρΠϊοεὶ εἰδὲ 
ποῦ εϑὲ τεάϊια5. ᾿ 



(οοαίς 



Ἰοοαίς ς 
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ΠΕΝΘΕΎΣ. 
λάζυσθε. καταφρονεῖ μὲ καὶ Θήβας ὅδε. . 

ΦΠΟΝΥ͂ΣΟΣ. ᾿ 
αὐδῶ μὲ μὴ δεῖν, σωφρονῶν, οὐ σώφροσιν. 

ΝΘ, ν 
ἐγεὶ δὲ δεῖν. γε, κυριώτερος σέθεν. 

ΖΠΟΝΎΥΣΟΣ. 
οὐκ οἶσϑ᾽ ὅτι ζῇς οὐδ᾽ ὁρᾷς οὐδ᾽ ὅςτις εἴ. 

ΠΕΝΘΕΊΣ. 
Πενθεύς, ᾿“γανῆς παῖς, πατρὸς δ᾽ ᾿Εχίονος. δοο 

ΖΠΟΝΥ͂ΣΟΣ. 
ἐνδυρτυχῆσαν τοὔνομ᾽ ἐπιτήϑειος εἶ, 

ἀρ, Νοπῆαν ΧΙ, πδ4, δήσατο, δήσατε τοῦ-- 
τον, ἐμῶν συλήτορα ϑώκων" οὗτος ἐμοῖς σκήπτροισι 
πορύσσεται" αὐτὸς ἱκάνει Κοδμείην ἐθέλων “Ζεμέ- 
λῆς πατρώϊον ἕδρην. 

497, 46 δὰ ν. 444, ΜΝ 
490. ΑἸά, οὖκ οἶσϑ' ὅτι ζῆς, οὐδ᾽ ὁρᾷε, οὔθ᾽ ὅε-- 

τις εἰ, Ἐχ οοἀὰ. πἰμὶ! ἀϊνετγϑίἐδεῖθ δάποιδίατ. 
ων Βδες δρετίε οοστυρῖα βἰπε, Ἰοτιἰϑδίπιδτη ἰὰ-- 
Πανὶ δατα ειαεπἀαϊίοιεπι, 4υαθ ἀπ ἡδηΐατη ΠΠ-- 

ἵεγα στπθίδία δρίιπι βεπϑυτα ργδθθογοῖ, Οὐδ᾽ επΐπι 
ἐπηῖροῖ ΡκῸ οὔθ', ἐπιεγραποείοπίρας ἀεειί, δδπς 
δὺ8 εβἰ: ποδοί ἐδ νίρογδ, οἱ πὸπ φίεγα τ φεὶ δἰα 
φωίδσιι, Ἡ. «. νἱνία, δὲ ἔαπιδν μα ἐϊϊ μὰ φεΐάσπν, φεὶ 
“δῶ, νἰάει, Αἃ ἀαοά {ΠῈ χεθρροπδεῖ, Βὲπὲ 8ὲ ἰὰ 
ΕΝ Ῥεμιδβευτα ϑὲ ἐ88εὲ Αβαῦδε εἴψαα Ἐςβίοιία 

᾿ὰ Μη. 

δὅοι. ἴὰ 18, 406 ἄοείε δὰ ΒΜ, 1, δάποιανίε 
ἘΠδδΙεἶαβ, ἰαγθεῦ ποήθς τὰ ἐίρίᾷδο ταὶμὶ νἱ- 
ἀεοῖπν ἰβέδα πουιίπιιο" ἀετίνδιίομες, πεζὰς ταλ-- 
Ἰὼβ βαΐσδε βταπητηδιίοαβ Αφϑομγίαβ, παΐ Αροῖ- 
δαὶ ποιὸ ἃ ψέῦθο ὠπολλύνα; ἀυείατι ρυίΐανε- 
τε: 4αο δἰ ΝΠ} νετίαβ οη5ὲ, ἰῃ ἐΐ8, αιδὲ δά ὅγε- 

Ε 



66 (809 --- 516) 

ΠΕΝΘΕΥΣ. 
χώρει. καϑείρξατ᾽ αὐτὸν ἱππικαῖς πέλας 
ἀτναισιν, ὡς ὧν σκότιον εἰςορᾷ κνέφας. 
ἔξ χόρευε. τάφδι δ᾽, ὃς ἄγων κάρει 

505 κακών συνεργούς, ἢ διεμπολήσομεν, 
ἢ χεῖρα δούπου τοῦδε καὶ βύρσης κτύπους 
παύσας, ἐφ᾽ ἱστοῖς δμωΐδας κεκτήσομαι. 

“ΦΠΟΝΎΣΟΣ. 
στείχοιμ᾽ ἄν. ὅ τι γὰρ μὴ χρεών, οὔτοι χρεὼν 
παϑεῖν. ἀτάρ τοι τὠνδ᾽ ἄποιν᾽. ὑβρισμάτων 

πεγιτὰ ἀξ την μοϊορία Ογαδεοογυτα βοτὶρϑὶ, οβίεη.-- 
ἀἰβθε τϊμὶ νἰάεοσ, Νοπῆυς ΧΟΥΙ, 75. σοὶ τά- 
χα μᾶλλον ἔϑιντο προμάντιες οἴνομα Ὠοῖραι ὑμέ-. 
τέρου ϑανάτοιο προάγγελον" αἰνοπαϑῆ δὲ οὐ νέ- 
μεσις Πινϑῆα πεδοτρεφέος γενετῆρος γηγενὲς αἷμα 
φέροντα φέρειν μίμημα Γιγάντων" οὗ νέμεσις καὶ 
Βάκχον ᾿Ολύμπιον αἷμα γενέϑλης Ζηνὸς ἔχειν μὲ- 
βῆμα γὰ αντοφόνοιο τοκῆος. ἘΤΙβίἀ6 νετο ἱπ 

εοοτ. ΧΧΥ]. 36, ἐξ ὄρεος πένϑημα, καὶ οὐ Πεν- 
ϑῆα φέροισαι. 

805. Θασαι Βδες ρτορτίε ἐπι] σεπιὰα νίδοατ- 
ἴων, αυΐα Ιοσι8 ἰδὶς Ἰηῖγα δέι. σχότιαι͵ εἰρκταί εἰ 
τν. ὀοᾷ. οκοτοιναὶ ὁρκάνα, νοςαίας, ἀέβεναί, εἰ 
δεωβιιβ εβὶ, μὲ σέ ἐπ᾿ ἐδπιεδγίβ, ροῖϊι5. ὡς σκοτεινὸν 
“ἰκορᾷ κνέφας ἀἰϊοὶ, βἰπε ραγιίοα]α ἄν, αἱ ἴῃ τὲ 
εεγία. [ἰλ]ὰε ηαυπι δάάιια 5ἰὲ εὰ μαγιίουϊα, δἰς. 
ἔξγιιε νἱπὶ εἷπ8 ἀεοίαγεβ: μὲ, δὲ {δεῖ͵ ἐεπεῦταα αἀ- 

ἑοῖς Νοππὺς βαερίῃ5 μαΐα ορβοαγὶ σαγςεγίς 
τὲ ΧΙΟΝ, 207. υϑὲ ἀε Βαοοπαγαπι μβὰ- 

Ἶδηρε ἀϊείι, δέσμιον εὐρώεντι κατεσφρήγισσε με- 
λάϑρῳ. Εἰ σκότιον βέρεϑρον ν. 8. 

δοῦ. αϊβο κεύπον. Ρτγδεῖα!ϊ οριϊπιὶ οοὰ. ΡαΪ. 
-ϑογἐριατγατι, ργορίογεα ηυοά νατγίαγε ςοηϑεγαειίο-. 
μετὰ ἀτηδηὶ ἱγαριοί. 

800. ᾿Ατάρ τοι τεοῖδ 8ὲ Ββάβεγε ραϊο: 5δά ργο-- 
“Μεεῖο. οι ἐΠπαὰ τοί μεν γα εχρεϊ πιίπιιμν 







(817 --τ δδ1) 6 

μέτεισν Διόνυσός σ᾽, ὃν οὐκ εἶναι λέγεις. 810 
ἡμᾶς γὰρ ἀδικῶν, κεῖνον εἰς δεσμοὺς ἄγεις. 

, , ὀτροφή. 
᾿ἀχελῴου ϑύγατερ, 
πότνε᾽, εὐπάρϑενε Δίρκα, 
σὺ γὰρ ἐν σαῖς ποτὲ παγῶς . 
τὸ Διὸς βρέφος ἔλαβες, δι5 
ὅτε μηρῷ πυρὸς ἐξ ἀ- 
ϑανάτου Ζεὺς ὃ τεκὼν ἤρ- 
πασέ νιν, τάδ᾽ ἀναβοάσας" 
ἔϑι, Διϑύραμβ᾽, ἐμὰν ἄρ-- 
σενα τάνδε βᾶθι νηδύν. 820 
ἀναφαίνω σε τόδ᾽, ὦ Βάκ- 
χε, Θήβαις ὀνομάζειν. 
σὺ δὲ μ᾽, ὦ μάκαιρα Δίρκα, 
στεφανηφόρους ἀπωϑῇ 

δι8. Ινασαπδε βἰβηια ροβπετδηὶ εἀϊίογεβ, γετ- 
φατα δχοίἀίδδα γαϊί, φαοπὶ πα Πα πὶ ἐχοίάϊαθε δὰ τ. 
830. οδἰεπάδπι. 

811. ΑἸαΐη. ἀναφανῶ. ἘἸπιδεῖα5 ἀυδίτδηίεν. 
ταεᾶτι ετηεπἀαϊίοποπι ἀναφαίνω τερερὶξ, ἐρϑε 5α-- 
δρίοαϊιιβ δαδίαποιένατη ἀναφάνω τεροπεηάιπι εἰ 
[πὶ ψ0ὸ εἰ ἀϑδεηεἶτὶ ποῦ ρόβδαχη, αία κα βία πο 
τὰϑ αἰΐεπβ εἰ 80 μος ἴοςο. Νοὴ εηΐπι αἱ Ἀ 
ἀὀγγαπιδβ νοζατὶ ροβεῖε Βασομαθ, ἰαΐτε δῦσα ἴδ. 
ποὺ δισατι να]} Ταρρίϊετ, δεὰ ηυΐα οοπάϊιι5. εἰξ 
ἔξπιοτς, ἰδῖο δὲ ποιηΐπε δαπη ἀρρεϊίατε ἀϊεί!, Νὲ-- 
πε Ευτὶρίάε5 εδὶ πιδίυβ βτδιατηδείοιβ, δὰ φαΐ 
δαὶ ἰβίαπι ἀεγίνδιίομεπι ποπιἰπῖβ, δὸ Ατίοως, αἱ 

ἐγοάἀοίι8 1. 25, αἷξ, ἱπνεηῖὶ, ἐχοορίἀγαπὶ, χαος 
ἀ1|ε εδὶ δυοίογεβ βοψαπῖαβ. . 

, 553. ΕἸπιβ!εἶα5 οοπίϊοί!, ὦ πότνια Δίρκα. [ἃ 
ἀΔη0 π᾿ δης βἰγορμίοο νεγϑὰ βὰν τῳ βογὶρίασα 

32 



δι5 

68 (δ84.-- 54.) 

ϑιάσους ἔχουσαν ἐν σοί. 
τί μ᾽ ἀναίνῃ; τί μὲ φεύγεις ; 
ἔτι, ναὶ τὰν βοτρυώϑδη 
«Διονύσου χάριν οἴνας, 
ἔτι σου τοῦ Βρομίου μελήσει. 
ν ν΄ ἀντιστροφή. 
ἀναφαίνει χϑόνιον 
γένος, ἐκφὺς τε δράκοντός 
ποτε Πενθεύς, ὃν ᾿Εχίων 
ἐφύτευσε χϑόνιος, 

ϑεγυατὶ ροίετίι. δεὰ ἰδταεπ ἰϑτι αρίατη Βἰς νο- 
φαΡα]ὰπὶ εοἰ μάκαιρα, υοπίαπι Βεαία8 ῥρτδε- 
ἄϊοαι ὙΒΕΡα8 ἙΒοτιιβ ργορίεν Βαοοῆί βαογὰ, υἱ 
ἰὰ ποϊϊτι οαπὶ αἸΐα νοῦὲ οοπισιαζατί, " 

530. Αὔἰε ἤαμς νεγδαπὶ ᾿ἰδγὶ μαδεωὶ δ]ίαπὶ, 
αὶ δίς εβὲ, οἵαν, οἵαν ὀργάν, ἃ ΠᾺΪ]Ὸ οτίεἶοο ἰπ 
ϑυδρίεἴοποτι δἀἀαοίαπι. Ἑρτορία γετὸ δἀποίαιϊο 
ἴπ οοά. Πιατ. περισσόν. ὙΤδρίυπι ἀθϑβὶ διΐπι, ἂξ 
Εἷς νεῦϑα8, ιετηδἀπιοᾶιτη ΕἸπιδϊοίαι5 επί βείτηδί, 
φάϊνὰ δεπιθηϊία οὐαίη! πιεηθδδί, αὐ ἀρετέε αὐδίτιια 
Δι. ἃ οογγεσίοῦε, 4αΐ ϑεπϑιπι νεγβογάσι πθπὶ 
ξερεγαῖ. Αἀάϊτα5 Ιδηραϊάαπι τεὰάϊε βεπιθαίϊατα. 
ἸΠΒΗΠ Ἰλυϊοίορία, Νὰπι ἡυοί δάἀάίίο ψεγβὰ ἰδίο 
εκεϊασιὰϊ οἤοῦιβ, 4υ8]6, χααΐο βεοι βεαμι ἐπρε- 
πίθπι ργοάεγε, ἰὰᾷ ἐρδιιπὶ ἀπαϊε δε, βεσυεμείδα8. 
νερθί5 ἀεβεγίδίι, Αἱ γοέὸ Ἐυιρίἀδβ νέσδαπι ἐνα-- 
φαίνειν ῬΥὐπῸ ἐπὶ ἀοέμϑαιίνο, δεῖς στη ρᾶγ- 
αἰεί ρίο ἐκιρύς σοπδεγαχῖς, αἱ δείξει γεγώς, εἴ 4118 

᾿ατέταν ἀϊεππιαγ. Ηοο αἰεί! : οσέσπάϊε Ῥέπέλομε 
τὴν, ὁνήφίπονι ὁπάηὶ, δὲ 8 ἀγαδοπδ ὃδ παξεῆε 

424, φκοπι Ἐολίδὴ Ῥγοονσαντέ ἐπηῆνᾶτια ἤνοδέΡμτὶ 6Ὲ 
Ἀδπιύηδθι ἡσλθηλίμεηι, «δ νεΐωξ κέραπέενὶ αἄσερ- 
δαιρῖθηπ “τᾶ, Ἰιάφαε ἄείδν! νεύϑυτε ἡΐαα. Νοὴ- 
πὰ ΧΙΑ͂Υ, 11ο. ἐπεὶ δυεμήγανὸς “Ἡρὴ ὀφίγονον 
ἡγεῆνα νίῳ βυρηδ «ναί. ἈΝοἀομιληδὶ ἐπιδηδα-- 
τὸ φὶ ψέῳ ρεὺ ἐμοί. 





ϑνων Οσοαίο 



(δ42--- δά). ῳ 

ἀγριωπὸν τέρας, οὐ φῶ- 
τὰ βρότειον, φόνιον δ᾽ ὡς- 
τὲ γίγαντ᾽ ἀντίπαλον ϑεοῖ 
σιν" ὅ μ᾽ ἐν βρόχοισι τὰν τοῦ 
Βρομίου τάχα ξυνάψει, 
τὸν ἐμὸν δ᾽ ἔντος ἔχει δώ-- 
ματος ἤδη ϑιασώταν, 
σχοτίαισι κρυπτὸν εἱρκταῖς. 
ἐρορᾷς τάδ᾽, ὦ Διὸς παῖ 
Διόνυσε, σοὺς προφήτας 
ἐν ὡμίλλαισιν ἀνάγκας; 
μόλε, χρυσῶπα τινάσσων, 
ἄνα, ϑύρσον κατ᾽ "ολυμπον, 

536.557. ΑἸ. ϑεοῖ-- σεν" ὥς μὲ βρόχοισι. ἘΠπι5-- 
Ἰεῖαρ, ϑεοῖς. ὅς μὲ βρόχοισι, ϑεὰ εουϊϊοίεηθ, θεοῖο. 
ἐμὲ μὲν βρόχοισι. ϑοτῖροὶ, τπεῖτο ἰαβεηὶς, ϑεοῖς. 
σιν" ὅ μ᾽ ἐν βρόχοισι. Ὃ Ῥτο ὅς ποῃ ΔἸϊεπυτῃ 8, 
«ἰιοτῖβ ἱγαρίοογατῃ 6886, ἰῃ8ε τηοπβίγανίς Ε]π.516-- 
ας οὰ ν. 468. εχ Ηΐρρο!, 525. 

δάι. αΐρο, σκοτίαις κρυπτὸν ἐν εἷρκταῖς. Αο-- 
φοτατιοᾶανὶ ἴᾶδο ϑιγορμίοο νερϑαὶ, αὶ εὐἰ 5.3, 
αὐ χιετὰ νἱάθ. 

δ. ΝΆΠΟ ποᾶο, οἱ ψαϊὰ εβᾳ υἱάτο, ρετ βοεί- 
ἰπγατη νεγθογατα χρυσῶπα, αἵ ΕΪπιδ]εἶο, ρἱλοεῖ, 
δὰ "Ὄλυμπον τείεττὶ μοίεβὶ, βεὰ εβἰ οἂἃ νοχ οὐτὰ 
ϑύρσον οοπίαπρεπᾶα, ηαπὶ ηυοὰ Βεᾶετδε ἤοτες, 
ἅμοταπε Ἐγοσδβ σον δὶ, βαθεῖ, ἰϊα ἀἰείτατο, 
σα ἔμγτβαβ νοραίαν οἴνωψ εἰ κεκορυϑμένος αἵ- 

ϑοπι κισσῷ. , 
᾿ δέδ, Ψάυΐβο, τινάσσων ἀνὰ ϑύρσον. Βα]. να- 
ϑυρσὸν. Ἰπιδοϊερΐεπι 6886 {Πὰπν ἱπιοδὶπ τενάσσωνέ 
ἄνα, ργαδεροβίιίοπε ρρβἰροείίᾳ, ἰανε ταοηοὶ ΕΠτω5- 
Ἰεῖι5. Εβο ποη ἀιιίιανὶ ἄνα, αἱ νοραϊίνατα 85 
ἄναξ, α τε!ίαυΐδ νον θὶβ βοραταγρ, Βαγὰ δὰ ἔογπρᾷ 
ἀρὰ ἰγδρίοο5, βεὰ ἰάπιοι ποι ργογϑαϑ τορυάία!. 

δί5 



δϑο 

5885 

560 

70 (655--- 57.) 

φονίου δ᾽ ἀνδρὸς ὕβριν κατάσχες. πος ΠΟ ἐπῳδόο. 
πόϑιε Νύσης ἄρα τᾶς θη-- 
φοτρόφου ϑυρσοφορεῖς 
ϑιάσους, ὦ Διόνυσ᾽, ἢ - 
κορυφαῖς Κωρυκίαις; 
τάχα δ᾽ ἐν τοῖς πολυδένδρεσ- 
σιν ᾿Ολύμπου ϑαλάμοις, ἔν-- 
ϑα πότ᾽ ᾿Ορφεὺς κιϑαρίζων 
σύναγεν δένδρεα ούσαιφ, 
σύναγεν ϑῆρας ἀγρώτας. 
μάναρ ὦ Πιερία, . 
σέβεταί σ᾽ Εὔιος, ἥξει 
τε χορεύσων ἅμα βακχεύ-- 
μασι" τόν τ᾽ ὠκυρόαν 
διαβὰς ᾿ξιὸν εἷλισ-- 
σομένας Παινάδας ἄξει, 

ϑόρβοοῖες Οεὰ, (0]. 1485. Ζεῦ ἄνα, σοὶ φωνῶ. 
ΑἸπετ βεᾶες δι88 ρεγιηίατε ἀερεδαης μόλε εἰ 
ἄνα. 

548, ΕἸπιδ]είας Νύσας. 1ἰπτὶ Νύσης, χαοᾷ βεγ-- 
ψανὶ, αυθπινὶβ πιΐγα νἱἀθγὶ ρμοββὶξ σοτησπυπί8 ἰη- 
τεῦ βοτίοαβ ἔογπιαβ, ϑεὰ φαυπὶ ἐπ ἤος βέπεγο 
ἀγαρίοἱ δᾶερε δυγεβ ςοῃβυ]αΐβθε νἱἀεδηίαγ, πἰ δ} 
115. ἴεχιεῦε οδιγαδοηάστη μαΐο. Ιοπίοᾶ ἔογτηα Νύ- 
σης, αἱ ερίοἶβ πδιιτραία, ποῖ εϑὲ ψαϊβαγίβ υἶβᾶ, 
αἰ ορίποτ: Ηἰς δαΐετη δᾶτα, πὸ ἴλαιταον εοπεϊ- 
πιδὲ δ} α Βαβεγεωΐ, ργαδίυϊιεϑε Ευτὶρίδεια 
αἴο. 

ῬΑ, Μαμμίδε, αεπι Ξεφαυίια εϑὲ ΕἸπιδ]εῖας, 
πολυδένδροισιν. 1ιθτὶ πολυδένδρεσσιν, φαδε χυδτα- 
νἱἷβ ἱπβοϊδηϊίον, ἰάπιθα ροεῖϊοςα ἔογπιδ υἱάείαγ. 
δ πιῖία. αἰταλὶι Ἰνορεοκίαθ, νἱγ ἐχαίβίιαο ἀοοίγί-- 
Ὧδε, δὰ ΡΏγγπ, Ρ. 185. 







(672 ---679) 7. 
- «Δυδίαν τε, τὸν εὐδαιμονίας 

βροτοῖς ὀλβοδόταν 
πατέρα τε, τὸν ἔκλυον 
εὔιππον χώραν ὕδασιν 
καλλίστρισι λιπαίνειν. 

“ΠΟΝΎΣΟΣ. 
᾿ώ, 
κλύετ᾽ ἐμᾶς, κλύετ᾽ αὐδᾶς, 
ὦ Βάκχαι, ἰοὺ Βάκχαι. 

ΧΟΡΟΥ͂ ἡ «'. 
τίς ὅδε; τίς, πόθεν ὅδ᾽ ὃ κέλαδος ἄνα μ᾽ ἐκάλε- 

ἀἐν Εὐίαυ; 

565. 1ἰθτί 4υδίαν τὸ τὸν τᾶς εὐδαιμονίας. Ατ-: 
τἰσαϊαπι τᾶς εἰ δεηδιι8 εἰ τηεἰγὶ οᾶυι85 ἀεἸενΐ. ΕἸὰ-- 
τιΐ, φάει Ηδγροογαῖϊο «ἡ οιδίαν, δίγαθο “ουδίαν, 
11 “4υδίαν νοςαηὶ, νεγαπὶ ποιμθα [μιᾶΐα8 ξαΐ 886. 
νἱάείατ, φαοὰ 4111 ““υδέαν, 411} Αεο]ίςε ““ουδίαν, 
εἶτα 8} 1808 οογγερία, ϑογθεθαπί. δίς Βεμε 88 

εὩὶ πιεῖγα. ἘΔ 1 ἀϊδιϊηχὶ, ὧἱ ἐγεβ8 ἰδπίαπε 
οβἰγεπιὶ ψεῦβϑβ πόα βἰηΐ Ἰοηίοῖ,; Εὐτατῃ ρτίπαας 

Ἰατηβίοιβ εδὶ, δεοσπιὰα8 ΟἸγεοηειιβ, ἐεγι 5 ῬΒς- 
τεογϑίειιβ. 

570. Οποὰ ἙἸπιεο]είαα ἀεάϊι, ὦ Βάκχαι, ἰὺ Βάκ.: 
χαι, χαυτα δηΐε εὐπὶ Βὲ5 ἰὼ Βάκχαι 5οτὶρίαχη ε8-- 
δεῖ, ςοῃβγπηδίωτ' νεγϑι δη ἰϑιγορίςο, ὁ “Σεμέλας, 
ὁ Διὸς παῖς. Ἑαρὶὶ μος ΕἸπιβ]είατι, ἀπ τορ ίςα. 
φ666, πε Ἠὶς ἀϊοί! ΒΔοςμα8, αἰδὶ φαοὰ βιτορῆδα 
Ῥτϑειηϊβδατῃ ἰώ: αυοὰ ἰάπιεθ ποπο ἤθη υἱεῖ, 
φααπὶ ἔαοῖ!ς εἰΐαπα ἀπε ἰβίτορμας δἀάὶ ροσεῖι. Οὐδπιν 
ἄπδτι 60 ὩΟῺ Ορὰϑ εοξ. [ὰ τροχ Υ. 686, ἃ ἃ νεν-- 
τδὰ Ἰηιογρορίἑα τα πὸπ μαθεῖ, χυοὰ εἰ τεβροτι--- 
Ἰεαῖ, ὃ 

571. Ῥοβὶ πόϑεν ἱπϑεταὶ ὅδ᾽, Ἐδὶ επΐπι Ηῖς γεῦ- 
505 ἰγοοβαῖσας ἐεϊγαπιείεν οδιδἹεοιίςι5, Ιαχα Βηίτο. 

865 

ὁγο 
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73 (ό8ο --- 582) 

ΑΙΟΝΥΣΟΣ. 
δὼ ἰὼ, πάλιν αὐδῶ, 
ὁ Σεμέλας, ὃ «Διὸς παῖς. 

ΧΟΡΟῪ ἡ. 
ἰοὶ ἰοὺ δέσποτα, δέσποτα, 
μόλε νυν "ἡμέτερον εἰς Θίασον. ὦ 
«Βρόμιε, Βρόμιε, πέδον χϑονὸς 
ἔνοσι πότνια. 

σι -Ξ ὧν 

ἃ 
τάχα τὰ Πενϑέωρ μέλαθρα διατν- 

ςβοτὶ οἀγτηΐπε ςσβογύτη γαρεῃιΐη νοοὲ Βδοολὶ ἐχίοῦ- 
Τίταπι πὸπὶ ϑιαι ἐπι πηδιϊοῖβ ψαγβίθιια βέγβεγε, βεά 
αἰΐψαο φοπηηεμιῖα δεγ πιο, βδὰ {Π|0 ἑῶτηεα ι-- 
τὰ ἰᾶτηθος α᾽δογί Ὡμίῆεγο αἱἱ ἐοπνεπίεμαί. ἴς 

"Εδὶ δυΐεπι ἰγοοἢδίοιϑ, φαΐ ργβεϊαάϊε βοοηας ἴπβε-- 
παρηιὶ, φιαα 60 ἐδὲ τηεῖγο βογίρία. Ρεγβοῆδβ πο-- 
ἴλτο, φαῦπὶ ἀρεῖς Βίο βίρμϊας αἰίηυας εχ Β8ο- 
ἐμ δ Ἰοφυφηίατ, ζεοὶ χοροῦ ἡ ἀ. ἴα Πἰδτὶβ χορόον 

574. ΟΒογὶ ρεγόρηῆα δάδογίρία ἰπ Πρ τί8. 
576, ΕἸπηδίριὰ8. σατῃ ΑἸ 5 εὐϊίοτίβ5 σοτηπιδίθ 

Ῥοδὶ ϑίασον, ραποῖο ροϑὲ δδοιιπάμπι Βρόμιε ἱπίετ-- 
Ῥαυηχὶξ, ἀεῖπάε δαϊεπὶ -βογί ρϑὶὲ πέδον χϑονὸς ἕνοσῳ 
πότνια, ἄασπι Ρτὸ Πἰδγογαπι βοτὶρίατα πέδον Μαβν 
γανίυα πέδων ὀρπδοίρφει, Αἱ ρ]αγαίδτῃ Βυΐπα ποχαὶ-- 

τιῖβ ποὴ δββεΐῃ αβὰ, τρεῖς δἀποίβδιαμῃ ΔΡ ΕἸ πιο εἰο εβῖ, 
Μαμδίωε εὐϊάϊ!, πέδον γϑονὸς, ἔνοσι πότνια. Ουδά 
ἔπ Εἰπροιεἴα5 φαο 5εῆδα βοορίεπά πη δ'ὲ πιοπὶ 

Ι: 
ἰφθοτο ἰεῖς, Ἰηδίορτε χαΐηὶ νίάδιαν, 88. πῃ 
ἃ Ἰοφυυΐοβ ρυίῶτο Ὅταρορα, [ἃ ᾳυοὰ γεγί ββίπιθ 

ἰφανῖς νῖγ φοοιϊφοίπιι5, Ψ  Δεῖαν' ΜΙ διμπΐδε βθα- 
βίμαι Ηἰδ᾽ χεγθίβ Βυῃς ἰγίδιίδθε: φοίωπι ἔεστασ, ὁ 
ἀἰἰνέηα ροπομδδῖρ, αἱ Ἑομογὰ ἰεγγδτῃ ςοπίγοπιίβοεγα 
φεητίεπα, φασπὶ ΠΠϊαὰ ἔρδαπι δάμετε ἀεβεγεῖ οοπ-- 
ἀγειαίροίβ, ρεγιορρίδαϑ Φι 18} γεγρυπη, ἀἰᾳἰεἰ5 ἰοῦ- 
Τϑιῃ ῳρηρίτδῃβ8. ΔῈ (βίο τῃοΐρ πράΐς ρρείρίογες 

....... ..-- τ. -",ὦ 
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νάξεταν πεσήμασιν, 580 
ΧΟΡΟΥ͂ ἡ γ. - 

ὃ Διόνυσος, ὃ Διόνυσος ἀνὰ, μέλαθρα. σέβετένιν. 

τβξοεάίαγατη 14}14 δἰρτιἤοδῃῖ:. νεΐεγεβ πο ἔρου- 
ταπῖ, 405 ἴῃ βδρεπᾶπι ῃγοάιχογαπί, ἔπι ἱμοοη-- 
εἶππα ογαϊϊης, ηαδο αἰϊεηϊββἰπια εϑὲ ἃ ἰγαροεάίας. 
ἀϊριίία!ο, αἱεπίεβ. Ῥγαείογεα δἱ γεγβὶβ ἰβι153 φυο- 
ἐάπααε πιοᾶο βεγίρεϊ8. ἐεύγᾶτηα τπουογὶ δἰρηϊῆοα-- 
ἴων, νεὶ χιιοὰ ἰβεηιίτας ἃ ἅν, νεῖ δ]ία βἰιμι!ς ἐχ-- 
εἹαπιαιίο ργαροβάεγε ἀεβεβαῖ, [ἃ ἥχαπι τεβ 'ρβᾶ, 
ἴαπι τμὸ8 ἐγαρίσογιτη εχίρὶ!, Ἐδπὶ ὉΡ σαυβδᾶπι, 
εἰΐαπη δὶ αυιῖβ σὰπη ΕἸτηβἰεῖο πέδου 5ογβοηάππι 
αἰαδίς, ἰδιηρὴ ἱπιεσραποιίομοιι ρ]επᾶτη ἀπ 
ος ποιηδα ᾿ῬΓΟΡαγὶ ἤοπ ρο586 ἰηις Π βίτατ, ΜΙΠιὲ 

νἱβιιβ εβὲ ΐς Ἰοοῖιβ οἵηπὶ ροόβϑβαὲ βιπεπαδιίοῃθ 
φάγογθ, 8ἰ, φυοά ἔεοΐ, ἰϊὰ, αὐ ἐπ ΑἸάϊπα, εἰ βεσγὶτ- 
Βανι εἰ ἰπίεγρυηρίματ, Αὐάϊτα ἰΐογαπὶ σός 
Βαροδὶ οβογιβ, βἰνε μοϊϊαβ ἀπ Βαξοβαγαπι δά-- 
γεαῖτα φατ ἰυδοῖ, μέλε νυν ἡμέτερον εἰς θίασον, 
δες υϑὶ ἀΐχργαῖ, ἴεγγατη σοποῦὶὶ βεμιϊ, εαχαδ 
τῷ ἰεγγίᾳ Ἵχοϊαπαι, ὦ Βρόμιε, Βρόμιε, πέδον χϑο- 
νὸς ἔνοσι πότνια, νετθο ἔνοσι οαπὶ δοσαδαῖννο 
φοπβεγαοῖο, Ναπὶ ἰπ πιρηΐς Παμεί, ᾧ Βρόμιε, 
πέδον χϑονὸς κινῶν. Ἰὰ νἱδείωτ βαξὶ6 Ῥό588. δα 
ερι μοῦ πότνια «ΟΠ, χαρά, πἰϑὶ Βαροδυτῃ 
ἴρϑυπῃ ἀϊοεγεῖ, Ὑθγθοῦ πὸ ποῖ ροβδϑεὲ ἃρίε ἐχρ! τι 
ἐατγί, Πὰ δυΐοπι ἥπαπι ὀχοϊαημανὶε, ἐξογατη εἰ ἔτα-τ 
υἱαβ σοπραϊίίιν δοίη: πηᾶς ὦ ἃ ἀϊεί!, εἰ ἤυδ 8 
βεφαπῃίαν, Νοππαρ ΧΕΥ͂, 516. ὅλη δ᾽ ἐλελίζετα, 
δὴ [η, καὶ φλογεροὺς σπινϑῆρας ὠνηκόντιξον ἀγυναξ" 
σείετο πάνρα ϑίμεϑλα, καὶ ὡς βοέων ἀπὸ λαιμῶν 
ἀκλινέες πυλνῶνες ἐμυκήσαντο μελάϑρων. 

58ι. ΑἸάϊπα παμς νεύϑυῃ ἐπ ἄπο5 ἀἰγίδατη ἐποτϑ 
δἷμε ἱπιεγρυποιίοπε οοπίϊπαδι: νογϑεΐ 582. δηῃέεπα 
γϑεῆρίεήμε.  οῦμα σέβεζέ νιν ἴω αἰτόηιιε οοὰ, Ρατίῃ, 

[βαςομο τρδμμμίαγ. Ἐπ᾿ τὰ Βευπὲκίαθ6. Ὑγτ- 
γβΐματ, μὲς νεβεμιεαῖερ τρῖγον, φαΐ αυσηῃ ἐϊε- 



γά (ὅ90 --- 91.) 
ΧΟΡΟῪ ἡ ὅ΄. 

σέβομεν ὦ. ἴδετε λάϊνα 
κίοσιν ἔμβολα 

ξλπιϊβείπιο εββεὶ ἱπᾶϊεἰο, ἰάταθα Βπης σοσϑατι Βδο- 
48ὸ δάβογίρβεγίι. δεχασεὶ δαπὰ δαπὶ Μαιμίδε εἰ 
Ἰπιβ]εἶαβ. Τιαυὰο νεσὸ Μυϑθργανίατη, αὶ μεγ- 
βοῃδϑ οἰιογὶ ἱπίοῦ δὲ ἦρβᾶβ οοϊοᾳαὶ νἱδεγίε, ΝΙ-- 
ΜΙ] επίτι Βϑοςθα8, τροᾶ βεηϊοηιία, ἱποριία8, φαϑπι. 
Μιδες γεγθα, ἀΐςεγε ροϊυ ϊβθεῖ, Ουἱὰ επίπι} ποῆπα 
ἄδτη δῃίεα βαιἰ8 ἀρεγίε ἀἰχεγαὶ, πάλιν αὐδῶ, ὃ Σε-- 
μέλας, ὃ Διὸς παῖς} Ἑυταπε, αδὶ οοποῦ880 ἔεγτας 
8010, πιδοραιίσφας δραΐρα5 Ῥεπι μοὶ οἰΐαπι. ἔδοίο 

«Ῥτϑεβεοηίίατη βαᾶτη ἰεβίϑει ογαὶ, ἱΐεγατι ἰχίβ5ε. 
«Βοτο, φαυοὰ {|ε εἴ βοίεμαι εἰ ὁ] βααῖς νίἀεθ αι} 
ἵποτοο, 5ἱ φαίάφιδτα, σεγίαπι εβῖ, Βᾶδο πηΐὰβ ἐχ 
Ἔδογο νοῦθᾶ 6886, ψεγαπι 6586 αἰἴβυιηδηιβ εἰ ἴα- 
εἴο εχίγα ἀυβίαἰίοπεπι ροβίξασι, δάς55ε Βασοδυπι 
ἔρβαπι, εδιπχὰε οὉ σεπιὶ οομογιαμι 5 Βδοομαθ, υξ 
ἐὰπι γεπογεπίαγ, Αἃ δβογίρίαγαια χαοὰ δειίπεῖ, 
ἀυβίτατὶ ροϊεδὶ, ἂπιὶ δἸίψαα τβεπάὰ Ἰαάδογεί. Τὸ- 
ἴαπι σαγηηθη ἴδοις αυΐα υἱάεαῖ, ᾿ἰδὶ δηςἰβιγορῃϊΐ-- 
φαπι, 84] τεπὶ παρομοιόστροφον 556, ἴδῃ βαρτᾶ 
ἀϊείατα, νεγβι5 {Π|05, ψαΐθα5 Βδοοδιβ Ἑδοσγατα Βὲ5 
πνοςαὶ, δοάοτη τπεῖγο βογί ρίοβ 6586, πἰδὶ ψαοὰ ἰώ 
Ῥταεπηίβϑαμι εοὶ βίγορῃδε, [πίὲῦ οἂβ βίγορμδβ 
ταεάϊιι5 εδὲ ἰεϊγαπηοῖεῦ ἐγοςαίςις 571. {αεπῃ Πᾶ-- 
Δεῖ Ἵβογαβ: εἴ εϑὶ 1116 πιεβοάΐ ἱπβίατ. δε ἀε- 
πᾶς δεηυυπίωγ, ἴλοῖ!ε χυΐ8 δἀάυοὶ ροΐεδὶ, τξ 
δἰταΐ!οα ῥυίογίδαα Ραϊοὶ οἰ Γορα5 ἀμ88 δὲ5ε: πᾶπὶ 
δὶ νεγβα, ἰω νὼ δέσποτα δέσποτα, εχοερετίς, 1118, 
μόλε νυν, εἰ αδε βεφυυηίατ, τεβροπάεηιϊ Ηἰ5, ὁ 
“Διόνυσος ἀνὰ μέλαϑρα. εἰ πε ἱπᾶε ἀϑις ἃ 
Βδοςὶ νεγβὰ βιηὶ. Νϑηι διουδὶ Ἰδεβα εβ8ε 86- 
8] 1185 νἱἀεθίταν, δαὶ Ἔχοϊδτηδίίο ἰηβεγία εβὲ, αὐ 
Σ ἄ, ουἱ ποῃ ἤερεβ8ε εδβὲ αἱ αἰϊψαίὰ τεβροπάδαὶ, 
ϑαϊ ΓΟ Π πυατα εϑὲ τεϑεϊϊμεγε δεαιιδι δίεπι. Νδτα 
Βιδες ἰδηΐωχσω δἰ δὶ πὴ τεβροηδεηὶ, ῥτίπιο, ϑία- 
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διάδρομα τάδε, Βρόμιος, ὃς ἀλα- 

σον ὦ εἰ ϑρα σέβετέ νιν; ἀεϊπὰε ε πέδον χϑονόο 
εἰ ἔδετο λάϊνα : πιᾶτα πᾶς βεσαππίαγ, ἔνοσι πότ-- 
Ψια εἰ κίοσιν ἔμβολα, αἱ ἀοςΠιηιϊδοὶ, γεοῖο 8εὲ Βαβεηΐ. 
Βερρόπάεραπὶ γεγο, αθδὶ δὰὲ ἰῃ βδίγορῆα ἰώ, δὰξ 
ἴπ καλοον γὰν σέβε νιν, ἴατα γεγο ἴδε λάϊνα 
βογίρϑεγίβ, Αἱ ἐὼ αίδεπι βογὶδὲ ποϊΐπι, ἰαπι αυία 
δρίϊα5 δὶς νυἱδεϊαγ ὦ, απὸ φαία ποι εβὲ νογίβί γαῖα, 
Βᾶπο ρεᾶεπι ραταραεοπίσαπι ε86, ἰηίΐες χηδάϊο5 
Ῥδεσηῖκου. Νεήυὲ γόγῸ σέβο νι» ἢΐο αηὶ ἀίοίατα 
Ῥίδοει: τοΐὰ8 διυΐεπι Ἵβογαβ, μοὶ Ῥαϊδμάστι ε8ὲ 
ἴεγγδε τωοίυ ρεγιεγτείδοϊαπι ογἀϊτιυπη δια ίοσιεϑ ἀΐ5-- 
δοϊνίβδε, Ὡοπ ἔδοῖ!α ῬγῸ ὑπὰ ρευβοπα ἤββθεγί ρος 
ταΐξ, βεὰ πασπεγο Β]αγα Ἔγαΐ ςοπιρει]πάι8. 
Ῥγϑεῖεγεα αἷΐα ἱπδεχυδιἰία8 εχ ρεγβοπάγαπι ἀἰνὶ-- 
βίομε χιδβοδεγεῖαν, ηπδὲ τοπιονεγὶ τὸν μοϊεβῖ, 
εἰΐατι 5ἱ, {πᾶς εξὸ βεοαπᾶδε ρεγβοηδα ἐγίβαὶ, ἰῃ-- 
ἴον ἄιαϑ γεὶ ἐγεβ ἀνία ρ]ασαεγῖι, Οὐᾶγε δἷς ρο-- 
αἰ σεπβεο, ταἱ ἱπἰεἶο ἱπίεν ἀια5 ΒΑ βίγορῆδβ. 
ἐδίμαα «ἰοῦ ρεσόοαα αδϑὶ τιεδοᾷατη οκ ἱτος Ποῖα 
Ρεθαὶ, ἰΐα Βἷς ἰπίεγ ἀπα8 ἌἽβοτὶ ρεγβοπᾶγαπι - 

δἰγορβαβ, αδγυτι Δ᾽ ίεγα αἹεἰπεῖβ ἰὰπέππι ρσίοσί5 
ψεγϑθὰβ τεβροπᾶοδξ, ἰάοπι εχ ἐγοομιδεῖβ δἰ Ἰπαπι, 
4851 πιεδοάθτι ἃ ἰεγιΐα ἽΒοτγὶ ρεγϑοηὰ οδπὶ. δα 
ταρβοὰα8. ἀυσπι νἱἀεαίαν ΠῚ ρτίοτὶ ταεβοάο τε- - 
δροπάετγε, ξεπαίοανῖ νεγθα ὁ Διόνυσος, βετιεὶ {Πα 
δοτὶρίδ ἱπ Πἰδγῖβ, ἥδε πεπῖὸ αἰ ΗΠ ἐδ ἰτατ ἀρ ΐ5-- 
5'τας ᾿ἷς ἱϊεγατί. [ἢ ἰδ, 4υᾶε βεηαππίυτ, γαὶὰρ 
Ῥίδοεγεὶ ἴδε λάϊνα : Βος επῖπι γεοῖε ροιαἱῃ πυχενο. 
δἰπρα]ατὶ αἰεὶ, Αἰχας ἰϊα ρμἴδπε Πίς νεγβιιβ {]ὰ 
τεβροηᾶετει, Βρόμιε, Βρόμιξ, πέδον χϑονός. Ὑἱ- 
ἀεπάππι ἰάπιει, ἃπ εἰΐδτω, οἱ ἴδετε Ἰερὶειιγ γεβροη-- 
ἀεαὶ, πεπιρε οογγερίο ὦ. Ἐχ Πἰδτῖβ πἰδὲ! δἀηοία-- 
ἴππη ΒΑΡεπαβ, πἰδὶ ἴῃ ῬΑ], ε856, ἴδετε τὰ λάϊνα 
ἔμβολα, οταῖδϑο κίοσιν. Νοππυ ΧΕΥ͂, 556. ἀμ-- 
ἡ δὲ τοίχους ἀντιπόρους σελάγιζε πολυσχιδὲς ἀλ-- 
ὄμενον πῦρ. 60, ΘΟΟω 2, 

584. μιϑγὶ, Βρόμιος ἀλαλάξεταε στέγας ἔσω. 



6... (698-595) 

585 λάξεται στέχης ἔσω. 
4ΠΟΝΥ͂ΣΟΣ. 

ἅπτε κεραύνιον αἴϑοπα λαμπάδα, 
σύμφλεγε, αὐμφλεγε δώματα Πενθέως. 

Μαιιμίαε, ὁ Βρόμιος. Μαδρτανίαϑ τεοῖς Βρόμιος, 
ἃς, ταρῶο πε τεϊίψυα ϑιΐδπι ἐεηίαββεί, ΕἸπιβί εἰσ 
Φαλιγὶ Αἰ φα δι ταϊπόγοπι ρυΐαὶ ἀἰ ποι] αίεπι ἔοτε, 
αἱ Βαρὺ ψεγμα Βᾶθθβο Ὃ ρεγβοῦδ [γάϊί ἰανεηίς 
Ἰαηιεπῖΐ ἐγίβαδῃεις. [ἃ τηΐμὶ νἱἀείαν ἤ}10 μᾶ- 
οἷο ἢεγὶ ροβϑε. Νδῖβο ὕθης Βοβρίϊθιι {]αιτα οι-- 
ταὶ, δεὰ ἰρβίιις ΒδοἊμὶ υόσεπὶ δαάίνεγαὶ ἐμογαδβ: 
ἐρεὸ εἰΐατη Βαροία σὲ, φυνὶ πετιίιΐ φοῃορετξας 5ε-- 
«πεπίος ἀυο8 νεγρις ἀΐοι!, Οὐυἱά ἱρίτατ ἰδ σαῖς 
Βοθμε5 ἰϑίεῦ Νοῶ αδὐάεβὲ ἢ]ε: πως δαίεπι δὶ ββδες 
εἰαταί ατεὶ, σρεείδίογες, φαΐ εαπὰ πο τἰάεωϊ, ποπ΄ 
Ῥοδβθηὶ πο Ββοοδιπι δβξε εχἰεἰϊπιαγα. Βδοοδαπι 
δαίεπι Ηἰς ἀΐξετα, 86 6886, ηαὶ νοοϊ[ετεῖα, πο 
χαΐμιις ἱπερίαπι οβὶ, 4ιιϑπι͵ φυοὰ δυμγὰ δὰ ν. 58:1. 
φοιανίτπυβ, ΝΙΒΙΠ] ςεγιΐας Ἔα, ἡμᾶπὶ ὑπῖὰβ Ἢ 
«βογο μᾶεο τογρᾷ 6526, Νεααεὶπ ἕαΐατο εθὶ, φαρᾷ 

ἰαἷς Ὠρογραι: ἀἰξηςἡ ας δἄϊτῃ ἐχρ!ϊοδία ργαέθθηα 
οί, συΐα παρα πιίδαπι πα}] δυάίια οσὲ Βαςοιεὶ 

ψοχ. Οαυτῃ ἀδαλάζεν μερρτγίωμῃ εἰν νεγβαπι ἀδ 
Ἰδεῖο εἰδιβογε, φαΐ ὁ" υἱεϊωγίφιιν 19 ] ας : χυΐά 
γαῖϊγυχι, αἱ οἰγρστι5 φοϊαμιηδ8 γδοὶ Πφωΐε5 ἀοχρυτηῃ-- 
ὅς ηυίδπίοπι νίβαῃα, Βδροθμπι οὐ86 εχοϊδτηϑῖ, 
«υἱ πιοχ μυπίϊο Ῥεμίῆεο ὑγίαταρδαίυτγυα 58} Ῥγὸ 
στέγας τοροξυὶ στέγης. Νδῖῃ ἴα μος ἱΓοσῆαῖςο βὰς 
Ῥπέτο, εἱ Βαγωτα γεγίτῃ αἰΐαιιεμι βεηϑατῃ ΒΩΒεΟ, 
οδεπείοι αἰ δφεὶ ἴαγπια Ὠρείςδ. 

580. 587. Ηρε γοζο νεγβιβ τεοίε Τυγπ δα 
ΒΆεοβο 4εἰβαΐε. αινομα εὐὶ ΕἸπιοϊρίωα ἐρφαυταα, ΑἸὰ, 
γεγαμὶ 686. δὲ ἐϊογινπι πρυβαΐ 588. Βειαι Βοσὶϊ μέγ 
δοπᾶηι φρροσα]ε πιο ἤξοὶξ εἰΐαπι Μριΐδε. Βεψη-- 
εἰκίαα μοβδίπι νεῦμα Ἠρόμιορ ἀλαλάξεται υεηαὸ αὰ 
δώματα Πενϑέως απὶ Βεπιϊοποτίο ὑγιδαΐ, ΝΩς {{Π8 
Βαρρθὶ δὲ, ααυὶ ἱπ ἢδς τα!ᾶ φρδπὰ βοῃ οοηφρίεΐ, 
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ΧΟΡΟΥ͂ ἡ ἕ-. 

-Ξ ΝΣ] 

ἁ ἃ, 
πῦρ οὐ λεύσσεις, οὐδ᾽ αὐγάζῃ, 
“Σεμέλας ἱερὸν ἀμᾳὶ τάφον, ἅν 
ποτὲ κεραυνοβόλος ἔλιπε φλόγα 
“Δίου βροντᾷς; 
δίκετε πεδόσε, δίκετε τρομερὰ υ 
σώματα Μίαινάδες. 

5Ξεὰ φυάϊτὶ ἰαπέαπι ραΐϊαπᾶτι5 εβῖ, Νοπ δαΐεπι {6 
ἔξπεπι ἰπἰϊοὶ δοάϊδια8 ἰαβεὲ, δὰξ αϊπηθα ἱπαπαί ει, 
δεὰ επιίσατε ἱπιρογαὲ ἰρποπὶ ἢ] πὶ, 4πο ἐαπια]αβ, 
δειμεῖδο, οἱ ἰὴ ργίποίρίο [αδαϊαθ, ἂΡ δο ἐπᾶε ἴδτα-- 
Ῥότε ἕαπιδβαὶ, ἥιο οδεϊεϑιὶ ἢαπιπια δάιυιβίαπι οοΥ-- 
15 τεσερεγαδῖ, Ἔο βρεοίδηϊ, {δὲ δἰαιϊπι! ομοσαβ 
ἰἸοῖε,, 

5890. δ91. Ῥοϑὲ ἀπαρδεδιίοιιι ἀἠπιείττιπη αὶ ὅσο 
γεγβὰβ Ἰδβιπίαγ, ὑπ παπιεγί ρεγρεϊαίταιε ἀδουγ. 
τυπὶ, ἐϊα ὧὲ ῥγαοίον ρσίπνατα ρεάδπι, χαὶΐ εβὲ δπᾶ-- 
Ῥδεβία5, εἰ αἰείπηυπι, αὶ ἐϑὲ ἰδιῦθαβ ἐπ ἐγ δτα-- 
ἔδιαπαι βοϊατιιβ, τε ααΐ οπῦποβ ρᾶθοπες ιαγιὶ 5ἰπῆ. 

892. ΑἸ. Διὸς βροντᾶς. ῬΑ]. 1δὰΐ. δίου βρον-- 
«ἄς. 1ὰ Μαϊιμίαε τεσερίε: σεεῖε. ΑἸάϊπα επίπι 
βεγίρίαγα ποτ ργδεθεὶ οαἰα]οχίη, 4υ.8εὲ ἔεγτὶ ροββα 
σἱἀεαϊατ. Τυτη εἰΐαπι πηι] ἐχιαϊδἐεἰα5 εϑὲ Δίου. 
εις ΕἸπιοϊείαια κεραννοβόλος ἀὲ ϑετηεῖς ἐπι ε Πρ επ- 
ἀσπὶ πιομεὶ. ϑείδιιβ ἐβὲ : πὸπὶ ρίάε βπεπι εἰγοα 
ϑεπιεῖαα ἐμπιμῖωπι, φμαπι ἐϊπα γμίτϊπ ἑαεία τοῖϊ-- 
μἱὲ βαπιπιαπε ἀο ἰορὶο γμΐβαιγο} Ψίάε ἴα ρτἰποὶρίο 
[Ἅθυ]4ς ν. 8. 

5895. Ἐοτγίαϑβε δδος αἱἱὶ εχ Βδοοΐδβυβ, συδίὰ 
ὅδς γδεοοδεῦίεβ σογβὰβ Βᾶθεῖ, ἰγίδαέπάα βυΐ. 
ὦ Πἰδτὶ ἤοτι δἀποῖδη! πονᾶπι ρεγβοηᾶτα. ἴῃ οοὰ. 

ῬΑ]. ροβὲ ν. 685, ὍὉ}18ε, δα πὶ δαιρ] ἐπ ἱπ μος οδγ-- 
ταΐπε βεγβοπᾶγαπῃ ἀἰδεϊποιίοπεβ. ᾿ (δεΐογιιπι εἰΐαπα. 
οἱ ποὴ δερεάεγεὶ δυοϊοτγ 88 Εἰγπιοϊοσίοὶ Μ. Ρ. 379» 
30. χηείγαι οὐἰεηάεγε δὶ, δαης οτγάϊμέπι. 

ὅ90 
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595 ὃ γὰρ ἄναξ, ἄνω κάτω τιϑεὶς, ἔπεισ, ΄ 
μέλαϑρα τάδε, Διὸς γόνος. 

ΖΠΟΝΥΣΟΣ. 
«Βάρβαροι γυναῖκες, οὕτως ἐκπεπληγμέναι φόβῳ, 
πρὸς πέδῳ πεπτώκατ᾽ ; ἤσϑησϑ᾽, ὡς ἔοικε, Βακ- 

. χέου τνρ φ)2» 0 
διατινάξαντος τὰ Πενϑέως δώματ᾽. ἀλλ᾽ ἀνί- 

στατὲ 

ὅοο σῶμα, καὶ ϑαρσεῖτε, σάρκας ἐξαμείψασαιτρόμον. 
. 9 

σεγβογαπι, χαΐ εθὲ ἐπ Εἰγταοϊορίοο, τεροπεηᾶασι 
εθ56, ΤλΡεῖ, δίκετο πεδόσε τρομερὰ σώματα δίκετο 
ἡΜαινάδες. Μετϑβυ5 βπὶ {τὶ ἰοῖν ῥγδείεσ βεουῃ- 
ἄστη, 4αΐ ἀοομιηίαοιιϑ εϑῖ, 

596. [π᾿ ἅπε Βυΐῃι5 νεγβα8 νυΐρο δἀάϊτυπι 4ιό-- 
“Ψυσος, ᾳυοὰ τηΐγον ΕἸπιδίεἰατα.,, γεοῖς ἂπ βεοὰ ἐπὶ 
«οἀ. Ραΐ. οπιίϑϑιιπι 5:1, ποῖ ηἰδὶ ταειγὶ ταϊίομα οο-- 
ξαϊϊα βἰαιυΐ ροβ8ε εχἰϑεϊπιασε. αἂὰ χυδε ἰδπάεπι 
ρεγίίοῦ Ροίεβὲ τηειγὶ γαϊο ε886, {πιᾶπι ᾿ιπιεγὲ 
ἀγοςδαϊοὶ, αὶ «ἀάϊίο ἰδιο νογθὸ ἱπδυαίίαπι, οχπί-- 
Ἂς πυπΙΘΓΟ οἀγεηίοπι οαἰδἰεχίπ ΒΑ ἐυΓιὰ8. 5561} 
ἀᾶτε εἰΐαπι βίης οοάϊεἰβ {ΠΠἰ5 ρταν δβίπια δυοίο- 

τιϊαὶς ἱπερίαπι ἰδιὰ ἰηϊετρτεϊδιιεαίαπι ἀφ! εσὶ ἀε- 
Ῥαεγαί. 

509. δι, διατινάξαντος δῶμα Πενϑέως. ἀλλ᾽ 
ἐξανίστατε. ΝΟΙ͂Ο πια! εἰς οεεμάοτε, δὰς ρᾶγαπι 
ψεηυρία, ἰδεοηθε δ ργοβαβ ΐα φαίάεπι εἰπέ, αδα 

ἰάαχὴ υἱεῖ ἀσοιὶ οοπίδοδγιπι. ἴῃ 14}} Ιοθὺ μῦδβ- 
ἰοτεπάμτιτη ἰὰ, φαοὰ φαΐα τηαχίπε 5ἰτυρῖεχ εϑέ, βογί- 
γιατὶ ἱρϑὶ ἐπ πιδηΐεπι νϑηΐβδε ἔδο Πἑπιε ἐγεάϊ ροίεδε. 
ἰὰ εδὲ δαίετα μος, φαοά Μασργανίι8 οοπίεοιε, . εἰ 

Βεαυποκίι8 ἂς Μειδίας γεοερεγυηί,΄ 
θοο, ΡΙδουίε ἔετε υἱτίβ ἀοοιί5 σαρκὸς ἐξαμεέψα--: 

σα: τρόμον, ἃ Ὑ. Ὦ. ἱπ ΟΡ55, Μίεο. Τ΄ ΠΡ. ὅ11:. 
Ῥτοροϑίίαπι. Βεἰδἰκίο ᾿ εἰΐαπι σάρκας ἐξαμείψασαι 
«ρόμων νεῖ. τρόμου Ἰοβὶ ροβεε. νἱάεδαίων, . ΝΟΏ 
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ΧΟΡΟΣ. 
ὦ φάος μέγιστον ἡμῖν εὐίου βακχεύματος, 
εἷς ἐφεῖδον ἀσμένη σὲ, μοναδ᾽ ἔχουσ᾽ ἐρημίαν. 

“ΠΟΝΊΣΟΣ. 
εἰς ἀϑυμίαν ἀφίχεσϑ᾽, ἡνίκ᾽ εἰρεπεμπόμην, 
“Πενϑέως εἷς εἰς σκοτεινὰς ὁρκάνας πεσούμενος ; 

Βορρα σάρκας οατα ϑαρσεῖτε ἰαπιρὶ, αἱ ἴα ΑἸδίπα 
ἰλοίτιπι,, ποτὶ εϑὲ φαρὰ πποπεᾷπι. 8εὰ 8 βεηαεῃ- 
ἴδιας ἑαπρίίατ, πιο νἰᾶᾷθο σὰ οοστίβὶ ἀθροδι. ᾿Εξ-- 
ἀμείβειν τρόμον δῃϊτα ἥυττὰ τὰ ἰάέπι 8ἰξ, δὲ 8ὲ- 
ππεὶ ομῆγπιαγο, γεοίβ ροίεβὲ απ δοοιβαῖϊνο σάρ- 
κας οοῃβίγαί, Οὐοά βεπι8 ςοπείγαοι ρυὰ 
ἀγαρίοοβ υιϑί ἰδὲ ϊδβίπναπι εϑὲ:. ν, Ῥογβοῦ. δὰ ῬΒοεπ. 
500, εἰ ϑείάϊεγαπι δὰ ἰρῆ, Τδυγ. τοδι, Ουΐῃ 
εἰΐατι Ῥγοβϑα ογαϊϊοηΐβ βου ρίογεβ εὸ υαἱυπίωγ, εξ 
᾿ηϊεγάσπι ἰϊα, ἂἰ ἐπιρεγίεἰογῖθα5. υἱάεγὶ ροββίῃηξ 
ταϊάς διυάδοϊεν Ἰοφαυι 6556, τὸ αιαπι δὐπὶ, ααΐ 
τεμεπαθηΐεγ αἰΐψαεπι ἐϊπιεὶ, δέει ϑνήσκειν αὐτόν 
ἀϊεσυπι, χαρὰ εἰ δραὰ Πεπιοϑίβεπεπι. Ἑδάοπι 
ςοῃβιγαεηαὶ ταϊίοηε τοῖς ἐχρεᾷίνίι ΕἸπιβ]εἰαδ ἰα-- 
ἔγα νευβατα 1581. αὶ ἱρδὶ εδὲ ν. 1287. “ 

θο5. ΝΌΠαπι ΑἸάϊπα μαθές πεαιιὲ ἱπ ἤης Βα- 
ἦα: νεγβὰβ ἱπιεγραποίίοποπι, ποαπε ροβὲ Πενϑέως, 
Ὡρὶ αἱίδε νεῖ. εἀά. ἀἰδιϊπρααπι. Ηδβ8. βεχαυὶὶ 
δυηὶ Μαϊιΐδε ᾿εἰ ΕἸπιβ]εία58. Εἰ ἢίς χαίάεπι ἀἰ-- 
εἴατα σὰϊὲ ῥγὸ εἰς Πενϑέως ἐπεμπόμην, ψμδαι 
ἡπιεγργειδιϊοπεπι νεἰΐτα ἐχεπιρ] 8 ἢγιπδϑθεῖ, ΝΙαἱ-- 
ἀἰβίαε πίγαπι ἰάεπι βεηϑεγίε, δὴ Πενϑέως εαάδτα 
Βοϊεσιαὶς ἃ ὑπὸ Πενθέως, αἱ σφαγεὶς ἀλόχου, 
ἰξέστα ρα ϊανεσῖξ, πεβοίπηπβ. ϑεὰ μος οετίε ργὰε- 

ἔξεγτεμι, ὶ ἰϊα ἱπίεσραηρὶ πεσεββε εββεὶ, Νεοεβϑίτα-- 
ἄδην ἰάτηεπ Βυΐαιβηνοὰϊ ὨΌΠ] ἀπ νἱάθο : ἑταταο φυοὰ 
εἰ δὰ ογαιίοπεπι τηᾶχίπιε βἰπιρὶεχ εβὲ, εἰ δὰ πα- 
ταετος εἰεραηιίαθ, μος ἀαοφαε, τὲ ἀθίψαθ, Ρτδδς 
ἐεγεμάστα ἀυθίιγοσ. Οὐδγα βἰο. ἀἰδιίηχι, ᾿ 



ὅο (812 --- 625) 

ΧΟΡΟΣ. 
θυδ πῶς γὰρ οὔ; τίς μοι φύλαξ ἥν, εἰ σὺ συμ- 

φορᾶς τύχοις; 
ἀλλὰ πῶς ἠλευϑερώϑης μανδρὸς ἀνοσίου τυχών; 

ΠΟΝΥ͂ΣΟΣ. 
αὐτὸς ἐξίσωσ᾽ ἐμαυτὸν ῥᾳδίως ἄνευ πόνου. 

ΧΟΡΟΣ. 
οὐδὲ σου συνῆψε χεῖρα δεσμίοισιν ἐν βρόχοις; 

ΑΟΝΎΥΣΟΣ. 
ταῦτα καὶ καϑύβριο᾽ αὐτόν, ὅτε με δεσμεύειν 

» 

θιο οὔτ᾽ ἔθιγεν, οὔϑ᾽ ἥψαϑ᾽ ἡμῶν, ἐλπίσιν δ᾽ ἐβό- 
σκέτο. 

πρὸῤ φάτναιφ δὲ ταῦρον εὑρών, οὗ καϑεῖρξ᾽ 
ἡμᾶς ἄγων, 

τῷδε πέρυ βρόχους ἔβαλλε γόνασι καὶ χηλαῖς 
ποδῶν, 

ϑυμὸν ἐκπνέων, ἰδρῶτα σώματος στάζων ἄπο, 
χείλεσιν διθοὺς ὀδόντας. πλησίον δ᾽ ἐγὼ παρών, 

θι6 ἔσυχος Θάσσων ἔλευσσον. ἐν δὲ τῷδε τῷ χρόνῳ, 
ἀνετίναξ᾽ ἐλθὼν ὃ “Βάκχος δῶμα, καὶ μητρὸς 

᾿ τάφῳ 
πῦρ ἀνῆψ᾽. ὃ δ᾽ οὖρ ἐφεῖδε » δώματ᾽ αἴϑεσθαι 

Ν Ν δοκῶν, ὁ. 
ζοσ᾽ ἐκεῖσε, κᾷτ᾽ ἐκεῖσε, δμωσὶν "Αχελῷον φέ- 

φειν 

61:1» Αρυὰ Νοίπυρα ΧΙΡΨ. 55. δ8ε44. Βαρεμαα 
φιαιίπι, αἰ σοπιργεδεηάεγε εατὰ δαῖϑὶ ἰΐε Ῥεμιμαί 
νοϊαπί, ἰδυταπι ργὸ δὲ δαβδεεαίε. 

θι8. Νοηαβ ΧΙ, 547. καὶ σέλας αὐκοέλικτον 
ἐδὼν βρυκήσατο, Πτερϑενα᾽ κέκλετο δὲ δρεόεοσιν ἄ- 
γῶν ἀλκτήριον ὕδωφ᾽, ὄφρα ὠαταυβέσοωδιν ἄνακτος 
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ἐννέπων. ἅπας δ᾽ ἐν ἔργῳ δοῦλος ἦν, μάτην 
- πονῶν. , 

διαμεθεὶς δὲ τόνδε μόχϑον, ὡς ἐμοῦ πεφευ- 
. γότος, 

ζεται, ξίφος κελαινὸν ἁρπάσας, δόμων ἔσω. 
κίθ᾽ ὁ Βρόμιος, οἷς ἔμοιγε φαίνεται, δόξαν 

ἢ ἐγω, - 
φάσμ᾽ ἐποίησεν κατ᾽ αὐλήν. ὃ δ᾽ ἐπὶ τοῦϑ᾽ 

᾿ ὡρμημένος, 
ἧσσε, κἀκέντει φοεννὸν αἰθέρ᾽, εἷς σφάζων ἐμέ, 
πρὸς δὲ τοῖρδ᾽ αὐτῷ ταδ᾽ ἄλλα Βάκχιος λυ- 

μαϊνεται" 

μένην φλόγα περσοῦ, δῶμα περιῤῥαίνοντες ἀλεξι- 
πάχοισι ῥεέϑροις. Ι 

615. Ἰμθεὶ φῶς. Ἑφτερῖς ἸΔοοβείαϑ φάσια σοα- 
ἰεεδ, ἡποὰ τπογίίο σεσορίε Μδειμίδο, δαὶ Ἰαςΐ 
«ταὶ ἀγάθηϊε ἄοπιο, εἰ φαεννὸν αἰϑέρα, πυοὰ πιοχ 
ἀϊεῖς, πἰαὶ] αἰίαἀ πἰοὶ σογροτε νϑοῦαπι δογοπὶ δἰ-- 
ξοϊβοατα ἰπ ργοπιρίῃ εβὲ: εὰ δβὲ δαίΐίοπι ἰηδηίθ 
ϑἰπιαϊαςτὶ ἀεροτίριίο, Ψιάετί ροίεϑξ εἰίατα Νοη- 
δὰ ΘΟ ΠΉΓΙΠΑΓς ετπεπἀνεϊοποπι ἐΠ]ᾶτα, δὲ αὶ 
λές χυοηιδ, φυοὰ 5ϑερίιιϑ ἐεοίξ, εα, {πε Βυτὶ 
ἀε5 ἤἄϊχογαῖ, αἷϊο ἰγαδυχίι. Νᾶπι ΧΙΥΙ. 1σο. ἃ] 
Ῥεηπεῦβ ἃ Βδοιῆο δἀάυείι5 ἐγαῖ, αἱ ται] ἱεδτὶ 
Βαβίία οδφεσναγθ ψεὶεὶ Βδοοῆδβ, ἐδ βογίριιπι 
τὶ: συνερχομένης ϑὲ Αυαίῳ λυσσήεις θρασὺς οἵστροα 
ἀμερσινόοιο Σελήνης φάσματα ποϊκιλόμορφα μεμη-- 
φότι Πενϑέϊ δῶκεν. ' 

635. Ἀεοῖς Μδυμίδς ςαπὶ Μασρτανίο τάδ᾽ ἄλλα. 
{ι|βτὶ τὰ δ᾽ ἄλλα. ϑεα!ρετὶ οοπίοοζαγατὰ τά τ 
ἄλλα τιοὴ ἀεβεβδὶ ΕἸ πιϑ] εἶτα τεοίρετε, γεξεσγεπβ δὸ 
παοὰ βεφυίίατ, δῶμά τ᾽ ἔῤῥηξεν χαμᾶζε. Νᾶτα πα 
ταῶὶ 1116 447 Νοῶ δᾶπε δᾶ, δες ἴδιαι στ οοπη-- 

Βιδεὲ επἰπι ἰδ ψεσδὶς δι ρῃίβουϊ, πρὸς 
εἴτουν πδείεγα,. ῥυβϑείετ' ἐπε δἱ μγδεῖεσ' 

θ82ο 

θ25 
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δώματ᾽ ἔῤῥηξεν χαμᾶζε. συντεϑράνωται δ' ἅπαν 
πικροτάτους ἰδόντι δεσμοὺς τοὺς ἐμούς. κό- 

που δ᾽ ὕπο, 
διαμεϑεὶς ξίφος, παρεῖται. πρὸς ϑεὸν γάρ, ὧν 

᾿ κι, “»ῆ0, 
εἰς μάχην ἐλθεῖν ἐτόλμησ᾽. ἥσυχος δ᾽ ἐκ Βακ- 

᾿ ὕδων 
δωμάτων ἥκω πρὸς ὑμᾶς, Πενϑέως οὐ φρον- 

τίσας. , 
ὡς δέ μοι δοχεῖ, ψοφεῖ γοῦν ἀρβύλη δόμων ἔσω, 

Βαεοςορί τὶ Πα αἰ φαα, ποτὶ ἈΠ] ἀπίοπι οαδίετα ρου- 
δυηΐ, φαΐα “δείεγα πα}]8 βαηξ, τἰϑὶ πα {11 οδείογα. 
δἰωὶ βοΐαβ, ος γεγο ἀΐοί! ρσεία; ργαείεγ ἐϊα λος πο- 
ψπι εἰ πιαΐαπε ογδανὶε Βαδολειδ: δογγμετσ [εοῖέ ἀυπιιπε, 
δια. ἸΝΆπα τ δοιϊβϑῖπς Ραγ. [αι οἱ Ῥοσβόωνι δώματ᾽, 
«οὰ νεβεπιδηίεν καΐγου οὰν Μαιιδίας ποῖν τέρεν 
εἶς, φαῦτα Βᾶος δοτίρίαγα βο]α οαπὶ {|8, ἀυδπὶ 

ἴπ ῥυδεοεάεηϊε νεγϑὰ ροβυΐξ, Ἴοοπβταδί, Νάπι 
ἙΙπιοιοίιια φαίάεπι, φαΐ 5ςα! ραν τά τ᾿ ἄλλα ρτο- 
Βαγεὶ, πο γμοϊυϊξ πο δῶμά τ᾿ εκ ΑἸάἀΐπᾶ τεοὶ-- 
«ἔγε. Οοραΐδιι, δὶ φαοὴ δηὶε εἰρηϊ βοδζαχα εγαὶ 
δειψαϊξαγ, οπιἑεἱ, ϑαρτα ἀἰοίιχ δὰ ν. 375. 

θ19. {θεῖ εἰ βοῦβα οἱ τηεῖγο ρεγίυσρδίο, ἥσυ-- 
[ἡ δ᾽ ἐκ βάκχας ἄγων δωμάτων, ἥκω πρὸς ὑμᾶς. 

ἱ φαῦια αἰϊὶ ἃ] 1 ἰεπέδββεπι, ΕἸπιβίεἰιβ εἀᾷϊι 
ἥσυχος δὲ βασιλικῶν δωμάτων, δας αὰ βεηϑαπη, 
βεὰ αἱ ἰάπιεῃ να]ὰε πιίγατι 8ἰξ, ἴδπὶ υιϑἰ ἐδίπτα νο-- 
«ἀθαΐαπι ἰϊα σοτταπιρὶ ροϊυΐεδε. Οὐδγε εξῸ ἥσι-- 
χος δ' ἐκ Βακχάϑων δωμάτων ϑοτὶραὶ: 6ρο, ἱπημῇι, 
Τγαπφιιίϊας ες αϑάϊδιια ἔζαοτο δἰ Ρογεμγδαίίοπε ρῖε- 
πὶς ἀά νοι εαϊϊ, οςαδαϊαπι {Ππ4, ἂς 4ὰ0 ἀϊχὶ 
ἃ ν. 130. ἄαθαι εχρ!ἰοαϊίοπο ἱπάΐβοτε νίβαπι ες 
δεῖ, δἀδογίρία ἰηϊεγργείδιϊο βακχασάντων ρερε- 
τίρϑε υἱάείων δογίριυγατι αιδς ἰῃ Ἰἱδγὶβ εβί, 



(οοαίς 



(οοαίς 
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εἰς προνώπε αὐτίχ᾽ ἥξει. τί ποτ᾽ ἄρ᾽ ἐκ τού-- 
“τῶν ἐρεῖ; ᾿ 

ῥᾳδίως γὰρ αὐτὸν οἴσω, κἂν πνέων ἔλθῃ μέγα. 
πρὸς σοφοῦ γὰρ ἀνδρός, ἀσκεῖν σώφρον᾽ εὖ- 

" οργησίαν . 
ΠΕΝΘΕΥ͂Σ. 

“πέπονθα δεινά. διαπέφευγέ μ᾽ ὃ ξένος, 655 
ὃς ἄρτε δεσμοῖς ἦν κατηναγκασμένος. 
ἔα ἔα. 
ὅδ᾽ ἐστὶν "ἀνήρ. τί τάδε; πῶς προνώπιος 
φαίνῃ -πρὸς οἴκοις τοῖς ἐμοῖς ἔξω βεβώς ; 

ἣ “ΠῚ “ΠΟΝΎΣΟΣ. 
στῆσον πόδ᾽. ὀργῇ δ᾽ ὑπόϑες ἥσυχον πόδα. 

ΠΕΝΘΕΎΣ. 5 

πόϑεν σὺ δεσμὰ διαφυγὼν ἔξω περᾷς; θέο 
. ᾿ “ΠΟΝΎΣΟΣ. “ν 

οὐκ εἶπον; ἢ οὐκ ἤκουσας, ὕτε λύσει μὲ τις; 
ΠΕΝΘΕΎΣ. 

τίς; τοὺς λόγους γὰρ εἰρφέρεις καινοὺς ἀεί. 
. ΠΟΝΎΣΟΣ. ᾿ 

«ὃς τὴν πολύβοτρυν ἄμπελον φύειν βροτοῖς. 

- 39. Φαατο ἐαβεὲ ἔταο ξαρροῃετο ἐγαπηαίθιαπι 
Ρεάεπι, πος νἱάείαν ταόπεγε, αἰ ἐ}}ε, πυδπινὶ 
ἡγαϊα5, ἴδε εἰϊδίαπι ρεάϊ5 ρτδάτπι οΟἨἰ εδὶ, πξ-- 
4ε ἰδῃΐο οὔπι ἱπιρεία ταί... 

δάι. Μίηϊπιε οραβ, αἱ λύσοι βοτίΒαϊατ, δεὰ 
Ταϊραῖο, οὐκ εἶπον οὐκ ἤκουσας ῥταοῖα!! ουγα, 
Βευποκίο, παοὰ εεἱ ἴα οσδά, Ῥατίρ, ἢ οὐκ ἥκους 
σας, ἴατε φυσᾷ ἐλοἰ!ία5 ογεᾶϊ ροϊεεί, οπαίδειιπι, 4αϑπι 
δἀάίταπι ἃ} Ἰθγαγίΐβ εβθεὲ ἢ, ἔατὰ 4ιο Βδοοδαπι 
ἀγδηα Ποσ ογαῖϊο τυδρία ἄεοει. Ὑεγρα ὅτ, λύσοε 
μὲ τίν Ρτουιὶ ΠΠνοῖ, ταὶ σατα οὐκ αἶπον, νεῖ. σαπα 
ἢ οὐκ ἤκουσας ςοτριταὶ ρμοδβαπί, 

ἐν. 



84. (δὲν τοθδεὴ 

. ΠΈΝΘΕΥΣ,. 
ὠνείδισας δὴ καῦτο “΄πονύσῳ καλόν. 

ΝΣ 
ΠΕΝΘΕῪΣ. .. 

δ45 "λείειν κελεύω τιάντα πύργον ἐν κύκλῳ. 
ΖΙΟΝΥ͂ΣΖΟΣ. 

ετί δ᾽; οὐχ ὑπερβαίνρυσι καὶ τἐίχη “ϑεοί; ἡ 
ΠΕΝΘΕΥ͂Σ. . 

σοφός, σοφὸς σύ, πλὴν ἃ δεῖ σ᾽ εἶναι ας σοφόν.. 
ΑΙΟΝΥΙ͂ΣΟΣ. . 

ἃ δεῖ μάλεστα, ταῦτ᾽ ἔγωγ᾽ ἔφυκ σρῳόᾳ., 
, κείνου δ᾽ ἀκούσας πρῶτα τοὺς λόγουρ, με, 
ὁ ὅς ἐξ δ ὅρους πάρεστιν ἀγγελῶν τί ὅσοι. 
ο ἡμεῖς δέ σοι μενοῦμεν, οὐ φινξούμεθα,, 

ΓΓΕΑ͂ΟΣ. 
Πενθεῦ, χρατύνων τῆςδε “Θηβαίας ἀθον, 
ἥκω Αιϑαιρῶν᾽ ̓ ἐκλιπών, ὃ ἵν᾽ οὔποτε 
λευκῆς χιόνος ἀϊεῖσαν εὐαγεῖς βολαί. 

᾿ς ΠΕΝΘΕΎΣ. " 
.655 ἥκειρ δὲ ποίαν τραειδεῖρ σπουδὴν λόγου; 

---..-.. 

644. Μίγυπι εβὲ, ἀυβί ατὶ φοϊαίως, ΠΧ ΟΣ 
σετβὰβ Ῥεηϊμεῖ, δὰ Βδοςὶ Ἵββεί. ΑΒεγιϊείποαμι 
4: ουἰπὶ, πόα δηΐο παπο νόγϑατη δἰ γαϊὰ εχοὶς- 
ἀΐε9ε, Ξεὰ ροβὲ εὐυτη ἀεδί εγαρί αἰϊχοϊὰ, φαΐα πο ἃρ- 
δτεῖ, “ὈΡ τεροηίε ἰπθεδὲ Ῥοπίδόιια ρυτὲδβ οἰαυάϊ, 

ἔπερίοατί Ἰίσοι, αἰΐχαοι νεγβὰβ ἰπιενο ἀῖ58ε: δβθ6. 
δυίεπι το ἀεδυεῖωπη «ΟἸ]οχαίατι, ὧὲ Ῥοπίβεας. 
ἔρϑατη ἤϊπηι, αὶ ΔΒ μοσρίθε Βασοβος μετα δεγοίατι 
ἔπι ατθε 688ε ἀτεδδγεὶ, ̓ ξοταρτεβοπαΐαε ρο88ε βρογα- 
τοὶ. Πιδὰς Ἰδεῦπδο βίρβῃα ροδί Βυης τεύδατα ροϑαΐ, 

δά. Π)ὲ νοσαβαῖο ἐὐαγῆς αἰΓδὲ ἐτὶι ἀϊορυϊαπὰϊ 
ρους, Ηἴς ααίάεπι πεύοίο δὲ τροβῆε ροιῖσ, 
ἄπαπι βρίεπάϊ δας ἐπιεϊρογς ἀεβεᾶπηῖιδ. 

665. Ροτβοπὶ επιδπδλεϊο ἐδὶ ἄχει δὲ ποίαν, 



(οοαίς 



2’. Φέγινώτοως " Φέάκικα 2“. 4: “ ἔνκεν 

ΝΠ ΟΣ 



οὐ (βθ5-οδθι) ὃ5. 

ἩΓΓΕΜΖΟΣ. 
Βάκχαὰς ΤΙιοτνιάδας εἰφιδών, αἵ τῆςδε γῆς 
οἴστροισε λευκὸν κῶλον ἐξηκόντισαν, 
ἥκω; φράσαε σοὶ καὶ πόλει χρήξων, ἄναξ, 
ὡς δεινὰ δρῶσι θαυμάτων τε κρείσσονα. 
ϑέλω δ᾽ ἀκοῦσαι, πότερά σον παῤῥησίᾳ 6δὸ 
φράσω τὰ κεῖθεν, ἢ λόγον στειλώμεθα. 
τὸ γὰρ τάχος σοῦ τῶν φρενῶν δέδοικ᾽, ἄναξ, 
καὶ τοὐξύϑυμον, καὶ τὸ βασιλικὸν "λίαν. 

ΠΕΝΘΕΎΣ. 
λέγ, ὡς ἀθῷος ἐξ ἐμοῦ πάντως ἔδει. 
τοῖς γὰρ δικαίοις οὐχὶ ϑυμοῦσθαε χρεών. 665 
ὅσῳ δ' ἂν εἴπῃς δεινότερα Βακχῶν πέρ 
τοσῷδε μᾶλλον τὸν ὑπόθέντα τὰς τέχνας 
γυναιξὲ τόνδε τῇ δίκῃ προρθήσομεν. 

ΓΓΕΜΟΣ. 
ἀγελαῖα μὲν βοσκήματ᾽ ἄρτι πρὸς λέπαφ 
μύσχων ὑπεξήκριζον, ἡνίχ ἥλεος, ύγο 
ἐκτῖνας ἐξίησι, ϑερμάίνων. χϑόνα. 
ὁρῶ δὲ ϑιώσους τρεῖς γυναϊκείων χορῶν, 
ὦ ἦρχ, ἑνὸς μὲν “Αὐξονδη, τοῦ δευτέρου 
μήτηρ. .“γαυὴ σή, τρίτη δ᾽ "Ινοὴ τρίτου: 



-- 

6γὅ 

θδὸ 

86 (θ8-- ---θ95) 

εἶδον δὲ πᾶσαι, κώβασιν παρειμένα:, 
αἵ μὲν. πρὸς ἐλάτης νῶτ᾽ ἐρείσασαι φύβην" 
αἱ δ᾽ ἐν δρυὸς φύλλοισι πρὸς πέδῳ κάρα 
εἰκῇ, βαλοῦααι σωφρόνως, οὐχ οἷς σὺ φὴς 
οἰνωμένας κρατῆρι καὶ λωτοῦ ψόφῳ 
ϑηρᾶν καϑ' ὅλην Χύπριν ἠρημωμένας. 

, ἡ σὴ δὲ μήτηρ ὐλόλυξεν ἐν μέσαις 

686 

θ90 ὅς 

σταθεῖσα “Βάκχαις, ἐξ ὕπνου κινεῖν δέμας, 
μυκήμαθ᾽ ὡς ἤκουσε κεροφόρων᾽ βοῶν. 
αἵ δ᾽ ἀποβαλοῦσαι ϑαλερὸν ὀμμάτων ὕπνον, 
ἀνῇξαν ὀρθαί, ϑαῦμ᾽ ἰδεῖν εὐκοσμίας, 
νέαι. παλαιαί, παρϑένοι τ᾽ ἐτ' ἄξυγερ., 
καὶ πρῶτα μὲν καϑεῖσαν εἰς ὥμους κόμας, 
νεβρίδας τ᾽ ἀνεστείλανθ᾽, ὅσαισιν ἁμμάτων 
σύνδεσμ᾽ ἄλέλυτο, καὶ καξασείκτους δορὰς 
ὄφεσι κατεξώσαντο λιχμῶσιν γένυν. 
--ἜΨΚο..... 
τεδευϊταὶ ροβϑεῖ τρέτῃ δ᾽ ̓Ινὼ τρίτου. Ντα χαππὶ ἀ-- 
δογίρία ἱπιεγμγείδιο χοροῦ ἴπι ἱεχίτπι τεοερία εβϑεῖ, 
Ῥείΐταο Ἔχραΐδαπι εϑὲ πρότον, ἀεϊπᾶς, δηϊπηδάνετοο 
ΒΗ ἢν σἱεῖο, τρέτη ἰπ τρέτου ταπίαϊαπη, 

Τρ εὶ, δὲν παρειμέναι;, ἰπι φαίβιιδ ψεγ- 
με ἴαξο δικαῆε Ἐπ » "Α 
ὕπνῳ ΡΝ 

84. Θωλερὸς ὕπνος εδὶ δοταπυ5, αὶ ε5ξ ἰπ 'ρεο 
τε, ἦν ἣ ΠΝ δοροτῦ, Ραὶ 
θ9ο. υϊρο, λιχμῶσαν γένυν. Ῥαϊ, λιχμῶσαν 

γέναν».- νὰν βού Μαιυΐαρ, ΕἸπιβιεἰιβ, Ἀεἰοκῖο 
[η Ἠεδιβίο. ἀιοῖβια, λεχμῶσιν γένυν, ἰὰ αἱ εδδεῖ, 
βόπαπι ἰαπιδεμεϊδιδ. Οοτιβυπιδίυν μδεα εππεπὰα- 
το ἰδ νεγβίβ ν, η869. σταγόνα δ᾽ ἐκ παρηΐδων 
λείοσῃ δράκοντες. ἔξεραίδρυνον χρούε. Νοιπαι 

- ἄτο, στέμματ δ᾽ ὁλκαίῳ κεφαλὴν κυκλώσατο 
χόλον πρηῦς ὄφιο, καὶ γλῶσσα πέριξ λίχμαζεν 
ὑπήνην, ομειλεχίφ φίλον ἰὸν ἀποπνείονσα γονείῳ 
οἰγομένῳ. ἡ , 

ἰπιϑ!είαϑ, ᾿δοτίροί. πώμασιν, ἐν δ, 



427. δρεκακκιιλ 



.Ν Ν 
7.5. δε Ὁ ἔκ. ἄγομαι ἀκ ως Ἄναι ; Ἧ,οριν 
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αἵ δ᾽ ἀγκάλαισε' δορχαάδ᾽ ἢ σπύμνους λύκων 
ἀγρίους ἔχουσαι, "λευκὸν ἐδίδοσαν γάλα, 
ὅσαις νεοτόκοις μαστὸς ἦν ὑπαργῶν ἔτι; 
θρέφη. λιπούσαις. ἔπο δ᾽ ἔθεντο κισσίνους 
στεφάνους, δρυός τε, σμίλαχός τ᾿ ἀνθεςφόρου, 696, 
ϑύρσον δέ τις λαβοῦσ᾽, ἔπαισεν εἰς πέτραν, ἡ 
ὅϑεν δροσώδης ὕδατος ἐκπηδᾷ νοτίς. ὁ 
ἄλλη δὲ νάρϑηκ᾽ εἰς πέδον καϑῆκε γῆς, 
καὶ τῇδε κρήνην ἐξανῆκ οἴνου ϑεύρ. 
ὅσαις ᾿δὲ λευκοῦ πώματος πόϑος παρῆν, 7ο0 
ἄκροισι δακτύλοισε διαμῶσαε χϑύνα, 
γάλακτος ἑσμοὺς εἶχον. ἐκ δὲ κισσίνων 
ϑύρσων γλυχεῖαν μέλιτος ἔσταζον ῥοαί" 
ὥςτ᾽ εἰ παρῆσϑα, τὸν Θεόν, τὸν νῦν ψέγεις, 
εὐχαῖσιν ἂν μετῆλθες, εἰριδοὲν τάδε. γοῦ 
ξυνήλθομεν δὲ βουκόλοι καὶ ποιμένες, 
κοινῶν λόγων δώσοντες ἀλλήλοις ἔριν, 
ἧς δεινι δρῶσι ϑαυμάτων τ᾽ ἐπάξια. 
καί τις πλάνης κατ᾽ ἄρτυ, καὶ τρίβων λόγων, 
ἔλεξεν εἰς ἅπαντας" ὦ σεμνὰς πλάκας 710 
ναίοντες ὀρέων, θέλετε ϑηρασώμεθα τ 

891. Νοπηὰε ΧΙ. δοᾷ, πολλαὶ δ' ἐρτιτόκοιο. 
μιτοχλιοθέντα τοκούφης τέάνω δασυστέρνοιο τιϑηνή- 
δαρτῦ ἀραίμηειυ ον ΝΝ 

θο8. Νοῃπας ἰΐα Ῥεγρὶξ 1ο ἸΙοοο: ἄλλη δίψιον - 
οἶδας ἐκέκτυπον ὀξὲὶ θύρσῳ, ἄαρον ὅρος πλήξασαι 
φιοσχιδίο. αὐεσειλὴς. δὲ οἶνον ἐρευγομένη κρανατὶ 
πορφύφοτο, πέτρη" λειβομένου. δὲ γάλαμταρ ἐρισσου" 
δίνης ἀπὸ τοέσρης πίδακεε αὐκοχύτοισιν ἐλευκαίνονς. 
ξο ῥεέθροιοι σον μὰ 

ὅοι; Ὧε. πειδῖο ἑομοῦο., γέλαντου Βατκκοδὰς οἔ, 
ἐκο, ἀϊσρυνανίαιος ἐα ὙΝ ΟἷΕΙ. Ἀπαϊεοιία μιιετανὶϊα, 
νοῖ. ΠΡ. δ6 δεῆφι᾽ : 



88 ᾿Πσιρ-- 757) 
Πενϑέως ". ᾿Αγαυὴν μητέῤ᾽ ἐκ βακχευμάτων, 
ἄριν τ᾿ ἄνμκτε ϑώμεν; εὖ δ᾽ ἡμῖν λέγειν 

ἔδοξε. ϑάμνων δ᾽ ἀλλοχίζομεν φόβαις, 
γιῦ κρύψανεες αὑτούς. αἵ δὲ τὴν τεταγμένην 

"ὥραν ἐκίνουν ϑύρσον εἰς βακχεύματα, 
ἡαχχον ἀϑρόῳ στόματι, τὸν «ιὸς γόνον 
«Βρόμιον, καλοῦσαι. πᾶν δὲ συνεβάκχευ᾽ ὄρος, 
καὶ θῆρες, οὐδὲν δ᾽ ἦν ἀκίνητον δρόμῳ. 

730 κυρεῖ δ᾽ ᾿4γαυὴ πλησίον ϑρώσχουσά βου. 
κἀγὼ ᾿ξβιπήδησ᾽,. ὡς συναρπάσαι ϑέλων, 
λόχμην κενώσας; ὄνθ᾽ ἐχρυπτόμην δέμαρ. 
ἢ δ᾽ ἀνεβόησεν" ὦ δροιάδες ἐμαὶ κύνες, 
ϑηρώμεθ᾽ ἀνδρῶν. τῶνδ᾽ ὕπ᾽. ἀλλ᾽ ἕπεσϑέ μοι, 

γα ἕπεσθε, ϑύρσῳρ διὰ χερῶν ὠπλισμέναι, 
ἡμεῖς μὲν οὖν φεύγοντες ἐξηλύξαμεν. 
“Βακχῶν σπαραγμάν. αἱ δὲ νεμομένοις χλύην 
μόσχοις ἐπῆλϑον χερὸς ἀσιϑήρου μέτα. 
καὶ τὴν μὲν ἂν προφεῖδες, εὔϑηλον πόριν 

780 μυκωμένην ἄρυδνν ἐν χεροῖν δίχα" 







οι, σϑθτγαδ) δ. 
ἄλλαι δὲ δϑαμάλας διεφόρουν σπαράγμασιν. 
εἶδερ δ᾽ ἂν ἢ πλεύρ᾽, ἢ δίχηλον ἔμβασιν, 
ῥιπεόμεν᾽ ἄνω τε καὶ κάτω. κρεμασεὰ δὲ 
ἔσεαξ᾽ ὑπ᾽ ἐλάταις ἀναπεφυρμέν᾽ αἵματι. 
ταῦροι δ᾽ ὑβρισταί, κεὶς κέρας θυμούμενον 
τὸ πρόσθεν, ἐσφάλλοντο πρὸς γαῖαν δέμας, 
μυριάσε χειρῶν ἀγόμενοι νεανίδων. 
ϑᾶσσον δὲ διεφοροῦντο σαρκὸς ἐνδυτά, 
ἢ σὺ ξυνάψαιρ βλέφαρα βασιλείοις. κόραις. 
χωροῦσι δ᾽ ὥςτ᾽ ὄρνιϑες ἀρϑεῖσαι δρόμῳ, , 
πεδίων ὑποτάσεις, αἵ παρ᾽ ᾿Αδωποῦ ῥοαῖς 

ταοᾶο: τὴν μὲν ἂν προρεῖϑεο βοῦν διασπαράσσον 
σαν, ἄλλαι δὲ βόας διεσπάφασσον, τοῖα αἰχϊονεῖ, 
εἰ πόρις εἰ δαμάλη ἰάενα ε58εῖ. Αἱ πόρις εϑὶ τἱ- 
ἴαϊα: ν, οπηογ, Οὗγβδι κ, 41ο, 5666, δαμάλη 8ὰ- 
ἔεπιν ὧὐ ἴρδατα ποιπθ ἄοεεῖ,: νδροᾶ ἰ8πὶ ἔϑΌΓΟ 
ετεῶᾶο ἰάδπεα. Νοππις ἤδεο ἢ Ἔχργοϑϑί! ΧΩ. 
487. ὧν ἢ μὲν βοίην ἀγέλην δαιτρεύσατο ϑέρσῳ 
δινοτόρῳ, καὶ χεῖρας ἑὰς ἐμιήνατο λύθρῳ, ταυρείην 
ἠνόχεσσι διασχίζουζα παλύπερην τρηχαλίην" ἑτέρῃ 
δὲ ϑαφοινήεντι κορύμϑῳ εἰροπόκων ἀῤῥηκεα. διέσ 
ἕμαγε πώρα μήλων. ἄλλα, δὶ αἷγαφ ἔπερκον. ἐφοι- 
ψίσσοντο δὲ λύϑρου αἡμαλέαις λιβαάϑεσσι δαϊξομένηθ 
ἯΣ, ποίμνης. 

78. Νοππις ΧΗ. 511. ἄλλη ῥῖψε δράκοντα, 
κατὰ δρυόξ' ἀμφὶ δὲ δένδρῳ σπεῖραν ὅφις κύκζω-- 
“4, καὶ ἔπλετο κισσὸς ἀλήτης, πρέμνον ἐλισσομένῳ 
σκολίῳ μιτρούμενος δλκῷ, ἀμφελελιζομένων μεμού-- 
ἅενοῦ ἄλμω δρακόντυν. Τα ο Ιβοηαϊ ἨΪῈ ψέγδυῦι 

Μααν. ἢ σὲ ξυνάψαι. Τα οἰΐαπι Μαιιβίαεν 
ῬΩΙ᾿ ἢ σὺ ἀννάφκι, αἰείκονε σγΠαἶνδε δαρεξεαεϊρίο ας 
᾿ΑἸᾶ, ἢ σὲ ξυνάψαις. Οὐσὰ δεννανίε ΕἸπιρσίυδ. 
ἯΙ δας ἐστπιαῖα ἂν ποτὶ Βαβεὶ Ἰοσῦτῃ, ηἶδὶ ἀὲ 
νοὶδο, οὐίων, φιναπῷ εἰ; ρολθῖσ πῤοξατὶν 

35 

"άο 



99... Κ)ᾷ(|(νςι(γίθ- 57). 
εὔκαρπον ἐκβάλλουσι Θηβαῖον στάχυν". 
“Ὑσίας τ᾽, ᾿Ερυϑράς ϑ᾽, αἵ Κιϑαιρῶνος λέπας. 
νέρθεν κατῳχήκασιν, ὥςτε πολέμιοι, 
ἐπειςπεσοῦσαι, πάντ᾽ ἄνω τε καὶ κάτω 
διέφερον" ἥρπαζον μὲν ἐκ δύμων τέκνα, 
ὁπόσα δ᾽ ἐπ᾿ ὦμοις ἔϑεσαν, οὐ δεσμῶν ὕπο - 
πιρορείχετ᾽, οὐδ᾽ ἔπιπτεν εἰς μέλαν πέδον, 
οὐ χαλκός, οὐ σίδηρος. ἐπὶ δὲ βοστρύχοις 
πῦρ. ἔφερον, οὐδ᾽ ἔκαιεν. οἱ δ᾽ ὀργῆς ὕπο 

ΒΗ Βταποκία5, Μαιμίδο, ΕἸπαϑ᾽ εἶτια σάτα Γιατ’. 
εἰ Μες, Ῥαγ. Θηβαίων. Αἴ οαν δίς Ὑπεδαπὶ Ρο-- 
αἰὰ5, φαδι τερίο Τβερδηα ππεϊμογεϊογ., Ῥγϑεβεῖ- 
ἀἰπὶ φαθπι Θηβαίων στάχυς ἀταβίβαυπι δἰϊ, ἜΕἼΡ805 
εἰφωίδοατο ροϑοὶ! ΤΒεΡαΩο87 ἤδοις ΑἸἰάϊπα Θη-- 
αῖον. 
βαρ πφαν, οἰ Μρν. Ῥατίο, ᾿Ερυϑράς ϑ᾽,. σαοὰ 
τοβδίστη εϑὲ ἃ" εἀὐϊϊοτίθυ8. ΑἸά. εἰ Ραὶ, οορα- 
ἴχπὶ οπαϊἐπΐ. Ηδπς Ἔρὸ βοτίρίαγᾶπι ποι ἀδπα- 
πᾶνογίτα, ἰὰπὶ φαΐ 56 ἴβοίϊίας ἀρρϑτεῖ, τό, φυοά 
Ῥοβὶ ᾿γοίας εδῖ, ποὺ ορροδίϊαπι 5: δὲ ἐιάθετα Πα 
Ἁ]ογύχω τέ, δεὰ δὰ ἰοΐδιν δεηϊεηίίαπι βρεοίδτε, 
[αδτηηιιᾶτι εἰΐατα ΑἸ δὲ ῥτίπιιτὶ τὰ ἴοι δεηίεα.-- 

ἄϊδς ἀὐἀπεοϊεμάαε ἱπβενγίς, αἱν. 864. τ128. πἰδὶ φαΐδ, 
Ἰϊίοπι πιόνεγε ᾿ἰβ ἐχειρ] 5 νοεῖ; ἴαπι ηποά εἰϊαμα͵ 
«οπείταϊίον ἤθγεὶ ογαϊίο, οπιίββα οορα]α. Πὰ εαΐπὶ 
φοταταθπιογαγεὶ Ἡγϑῖαϑ εἰ Ἐγγίγαβ, αἱ δὶ Ῥίυγες 
ἀ}ο5: εἰϊαπι Ἴοοος ποιηϊπατε ψε]]εῖ. 

γάδ. Νοηπαπι ΧΙ. χ)σέ. μδὲς χρτγίταεηῖεπι 
1 σοττίβε: ἄλλη δὲ τριότηρον ἀφαρπάξασα τοκῆου 
ἄτρομον, ἀστυφίλικτον, ἀδέσμιον ὕψόϑεν ὥμων 
ἵστατο κοιφίζουσα μεμηλότα παῖδα. ϑυέλλαις, ἐζό-- 
μενον γολόωντα, καὶ οὐ πίπτοντα κονίῃ." 6, 
τ 780. Βεοἰρίεπάδπι ἀαχὶ ΕἸπιϑ! εἶϊ επνειμἰδιίομεπι. 
ἅκαιον. .Νοι βοϊαπι διίπι ἀϊβέοί!ε εϑὲ, ἐπ΄ να]ξαία, 
βεγίρίαγα, ἐκαίοϑ᾽, ἐπιιο!ρὶ κόμην εχ μαμαΐῃε͵ βο-- 
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εἰς ὅπλ᾽. ἐχώρουν, φερόμενον “Βακχῶν ὕπο. 
«οὗπερ τὸ δεινὸν ἦν Θέαμ᾽ ἰδεῖν, ἄναξ. ᾿ 
τὰς μὲν γὰρ οὐχ ἥμασσε λογχωτὸν βέλος, 
κεῖνα, δὲ ϑύρσους ἐξανιεῖσαι χερῶν, 

στρύχοις τερεϊϊτατα, βεὰ εἰΐατι, χυΐ μδες τεοϊίατὶ 
δαάϊαϊ, τἰχ ροϊεγί: χαΐπ ἐκαίετο δὰ πῦρ τεϊεγαί, 
τηοϊεβίδχας ἔεγαὶ ἰβῆειη πὸπ δγάεπίεπι, ἄοηεα 
ἐμιε!ϊραΐ, αἰϊαὰ ε888 ἄεδογε, ἀυοὰ πο ὄγάεγα 
ἀϊοδῖυγ. Νοπηὺβ ἤδες δὰ Ῥεπίβεαμι ἐγδηβία 
ΧΕ, 358. ἀμφὰ δὲ πέπλοι πορφυρέοις καὶ στέρ- 
γον ἀλιχλαίνου βασιλῆος πυρσὸς ἔξ πεφόρητο, καὶ 
οἷν ἔφλεξε χιτῶναε. 

γ55. ΑἸάϊπα τοὺς. (οά, Ῥαὶ, τᾶς. Με. ϑιερβαπὶ 
τῶν εἰ τοῖς. ΒευαποίμιαΒ εἰ Μαίας εὰπὶ εἀὰ. 
τεοεπεϊογιθυ5 δηΐς Βαγμεβίαπι, τῶν. Βαγῃεβίας 
τὰς, φαοὰ ρτοβανίε Μυβρτανίας, Εἰπιοϊείαβ τοῖς 
χοοεριῖ, φυοὰ εχ δὰ δε υϊρίωγα εδείεγδβ ογίαβ ε886 
ψεγὶ βἰπηΐΐε δἰῖ, τὰς μέν περδῃ8 αἰεὶ ρου ΐδδε δε-- 
υεηίς κεῖναι δέ. Οὐδε φιαιανία ργο ΡΒ ϊιοτ ἀἰδ.- 
υἱαῖα βἰηξ, ἰδιεω ἐρο, υοὰ ρτοχίπιε δὰ ςοὰ. 
4]. δετὶρίαγαμα δἼοεάϊι, τὰς τεοὶρίεμάαπι ἀμ: 

Νδτα ἰά ὁ» μδὴς ἱρδᾶπι οϑιδϑδι) Ὁ 8118 αἰϊΐει 
τογτεοίωμι νυἱἀείων, φυΐα ποη τεοὶς ἀϊοὶ ρυϊαθαπῖ, 
βεχαξηΐε κεῖνα, δέ. Ας Ρτοξεοίο ξεγτὶ ποῖ ροβ-' 
δεῖ, 9] δεηπεγείαγ αἱ δέ. Νῶτα βἰς ἀρισατα ἰρβᾶθ 
ἰδὲ ορροπεγεηίων Βαρονδε, φυοὰ ἀρεωγάντα 6ϑὶυ 
Αἱ βέζιιβ εβὲ, κεῖνα δέ δἀϊερῖο, Ἐπὶ εηἰπι μδεὲς 
ἰωνεγβίο χαδοάδπι ογαϊοσιίβ, ργὸ δὸ, φψυοὰ ἀϊοΐ 
ἄεβεβαι, τοὺς δὲ ἐκεῖναι, γυναῖκες ἄνδρας, ἐτραυ- 
μάτιζον. ἴα εεβε, εχ δὸ ἱωιεὶ βίαν, ηυοὰ κεῖ: 
Ψοῦ εἰΐαπι αἰἱθὶ οἷς υδυγραίυν, αἕ δὰ εὐτὰ βρεείεξ, 
υὶ τιοάο ποτηϊμαίυ8 εγαῖ: ἰΐα αἱ ἔεγε ἰάεπι οἰξ, 
ἀϊφυς ἦρσα. ὙΊάε Ἐτίαταϊίαπα. Δὰ ϑορβοοϊίς Οεά. 
Β. δά. εἀ. πιΐῃ, Ιδτὰ ρδίεξ, ορίπου', οπιηΐα τε-- 
εἴς ῥγοοεάεγθ: ῥάβ. δπὲπι πιϑ ψμϊπεναδαπὲ ἐεῖα: 
ἄρφαρ ψετο δὲ ψωμΐπεγα ζαοίοδαπί, δὲ ἐπι ἔωβαπι [οπεΐο 
πᾶς νίτοα ἀαδαπί. " . 



4. (6:--τγὸδ) 
γ55 ἐτραυμάτιζον κκἀπενώτεξον φυγῇ 

γυναῖκες ἄνδρας, οὐκ ἄνευ θεῶφ τενόφ, 
πάλιν δ᾽ ἐχώρουν ὅθεν ἐκίνησαν πόδα, 
κρήνας ἐπὶ αὐτάς, ἂφ ἀνῆκ᾽ αὐταῖς Θεός, 
νίψαι τόδ᾽ αἷμα. σταγόνα δ᾽ ἐκ παρηϊδὼν 

, η58. Ψαϊξο πρήναις ἐπ᾽ αὐταῖς. Οὐοὰ Βεαῖ- 
ες δὰ όταν; {Π. Οαγαν. 3235, 5. πουϊακετα, 
κρήνας ἐπ᾽ αὐτάς, οοπβτπιαϊαπι ἃ τοά. Ρα]. τερε-: 
Ῥὶϊ ΕἸ πιο εἴα, 

750. Βῖθεὶ, ρει ἐπτεγραποιίοπε ἐπὶ ἔπε ρμγδε-- 
δεάοαιίβ νεγβαΣ ροβίία, νίψαντο δ΄. αἶμα. Ρότϑο-- 
μὰ8 ἀρμά Κιάάίατη͵, Ρ. 100. κρήναις τ᾽ ἐπ᾽ αὐταῖον 
δὲ ἀνηχ' αὐταῖς ϑεός, αβατὸς ἔνεψαν σταγόνα, καὶ 
παρηΐδων γλώσσῃ δράκοντεέ ἐξεφαίδρννον χρόαν 
Ἦϑε ποι ἐβὲ οπιεπάδγε, δε ἱρϑάπι νόγβιιβ ἔδεε, 

γνονυχρυἈοθήοιαο νήραρτο οἷς ἀεπιαπι Ῥεοῖα δὲ αϊνοτε, αἱ 
ΐ σα 50. αἰχαίά ρτδδείριτπι, αὐο ἀοπίγας βηΐυ 

τὰ ἔαΐδϑι Ἐπ αοξίάγαιι ἵποηνεῖο, Αι ἀμαῖτο τες 
ἐπλδῆας, 5ὲ ἤπεπι ἔδοία πὶ ἀΐσόγο νυ] ΐ δαὶ βοεῖα, πώς 

λὲν ἐχώρησαν 5ετἰ ρϑίϑ8εξ.. Πδιζᾶδ ἥπαπι νέπτοντὸ 
᾿ τβουίαο, ἀπάπι γνέφψαντο ἀΐσετε ἀοδαθείε, ψε] σα μδὲ 

ἀρραγεὶ, ξούγιρίδίῃ ε586 ϑοέϊρίαγαπι. ΡΥδδ- 
ἀέγεὰ ναϊὰθ τηΐγαύη ἴογεξ, χυοὴ ἂε ἀγαδοηίθα 
δάϊεεια πη εοὲ, ἠπΐ, φαανα ΒΆΓΟΗδε ἐγεὰο μϑϑ! δε: 
Ῥεπέ. δἰ δὶ εἰίδτη ἐδαίετιν ἰανᾶγε, βαπραπὶβ ἐπσω δ8 
ε ξεπὶς ἀΔεϊενογίπε, ἴτασπο, σασία δίαπία Ηἰΐς πὶ 

“ φευϊα δρυπάδθθα παπείαβ τείεγαι, ὸς δεὐτη ἀϊ- 
ἔεγε Ἵγειθί!α εϑὲ: φασι ἐ118ὲ βαπρυνθι ἀΡ] αεα 
φεεπε, ἐεοίθθε. ἰὰ Ππραὶα δαὶ ἀγδοῦθθβ. Οὐάτε 
τπᾶ [ἰείετα πιαί δία ϑοῤ᾽ρεὶ, νίψαι τόδ᾽ αἷμα, οὐτα 
Ῥεέῖα ἐπιεγριιμοθθηθ, τξ μδεὸ νεγρᾷ ῥέπάι 
ἐχ νης πχάλεν δ᾽ ἐχώρουν. 815 ἰὴ Τρβὺᾳ. ἐθ, 
Θη8. χώρει δὲ μελάϑροιν ἐντὸς, ὀφθῆναι, πὸ 
δὶ ηπδεῖέβ, ἀπάο βοϊψέρίε ππιποίαά. ἀυΐά ἐμοίαταέ 
ὐϑόδὶ Βα, σα ϑένίςθε ἀἰςετἀπιεθθ 8 ῥεεὰς 
φαὶ οἸβδία ἰδηὶ δοεαὶα ἐχβόπά!, δὲ δὰ» δἀὲω 
Ῥτορε βεφαυία5 6555 ἀδθαεν. ᾿ 
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γλώσσῃ δράκοντες, ἐξεφαίδρυνον «χροός. 
τὸν δαίμον᾽ οὖν τόνδ᾽, ὅρτες ἔστ᾽, ὦ ̓ δέσποτα, 
δέχου πόλει τῇδ᾽. ὡς τὰ τ' ἄλλ᾽ ἐστὶν μέγας, 
κἀκεῖνο φασὶν αὐτόν, εἷς ἐγὼ κλύω, 
τὴν παυσίλυπον ἄμπελον δοῦναι βοατοῖς. 
οἴνου δὲ μηκέτ᾽ ὄντος, οὐκ ἔστιν ̓ Αὐπρις, 
οὐδ᾽ ἄλλο τερπνὸν οὐδὲν ἀνθρώποις ἔτι. 

ΧΟΡΟΣ. ’ . 
ταρβῶ μὲν εἰπεῖν τοὺς λόγου ἐλευϑέρσυρ , 
εἰς τὸν τύραννον" ἀλλ᾽ ὅμως. εἰρήσεται. 
“Διόνυσος ἥσσων οὐδενὸς ϑεῷν. ἔφυ. 

᾿ - ΠΕΝΘΕῪΣ. ᾿ “ 
ἤδη τόδ᾽ ἐγγὺς, ὥρτε πῦρ, ἐφάπτεται 
ὕβρισμα “Βακχῶν, ψόγος ἐς “Ἑλληνας μέγας. 
ἀλλ᾽ οὐκ ὀκνεῖν δᾶ, σεεῖχ' ἐπ᾿ ᾿Ἠλένερας ἰὼν 
πύλας" κέλευε πάντας ἀσπιδηφόρους, ᾿ 
ἵππων τ᾽ ἀπαντᾶν ταχὐπόδων ἐπεμβάτας, 
πᾶτας θ᾽ ὅσοι πάλλουσι, χαὶ τόξων χερὶ 
ψαάλλουσε' φευράς" εἷς, ἐπισερατεύσομεν͵ 
βάκχαισιν. οὐ γὰρ ἀλλ᾽ ὑπερβάλλει τάδε, 
εἰ πρὸς γυναικῶν πεισόμέσϑ᾽ ἃ πάσχομεν. 

1δο.. οντοφ οὰ Ἀεἰθε! ὁ οσίυτα Ῥτϑδρών 
κοντοσ ὑπάθ ἃ Βγυποϊείο. δάϊευπι. Ὑεῦθα ἰξὰ οοων 
διγαειᾶα, ἐη παρηΐδων ἐφαίδρυνον, 4αοᾶ ὧἱ τον 
ευγαιία5 ἀεβηίνεϊον δὐίαϊ! ἐκ χροόφ᾽ ὁ βοτιὶε ἀδ 
Ἰεδατιὲ, ἐπ ομΐθ. Ἱέίρον, Ἰναίοῖσαι Μεῖορες ψορ- 
δὰ 1096. πιοίατα, σαρῆδί τ᾽ ὄννχα φύνιον ἐμβαλῷ 
χροόρ, ςὀτιϑιγαὶ ψ6}}6 ὧι παρηΐδων χροός, ἡποὰ “ἃ 
«οπδιραεἰίοσοπι ἱπηρεά ται, δὰ ϑειϑαπι ςορμφογίστίι, 
4“. Νεῆσς ἤχς Ροδένμιοε ἔδίθμβφα ναγϑὺς, ἰῷ 4“. 
φόνιον χροός οοπϊαφεάα μαμ.. τ 

σδο.. 

᾿ γθὸ 

᾽γγο 
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«ἡ “ΠΟΝΥ͂ΣΟΣ. ᾿" 

πείθη μὲν οὐδέν, τῶν ἐμῶν λόγων κλύων, 
γ8ο Πενϑεῦ. κακῶς δὲ πρὸς σέθεν πάσχων ὅμως, 

οὔ φημι χρῆναι σ᾽ ὅπλ᾽ ἐπαίρεσθαι ϑεῷ, 
, αἰλλ᾽ ἡσυχάζειν. Βρόμιος οὐκ ἀνέξεται 

κινοῦντι Βάχχας εὐίων ὁρῶν ἄπο. 
ΠΕΝΘΕΥΣ. 

οὐ μὴ φρενώσεις μ᾽, ἀλλὰ δέσμιος φυγὼν 
γ85 σώσε; τύδ᾽; ἤ σοι πάλιν ἀναστρέψω δίχην. 

ΙΟΝΎΣΟΣ. 
ϑύοιμ᾽ ἂν αὐτῷ μᾶλλον, ἢ ϑυμούμενος 
πρὸς κέντρα λακείζοιμι, ϑνητὸς ὧν ϑεῷ. 

͵ : ἘΝ 
719. Βαροδί μεγβοθδιω γεβιϊταϊς Τυγαβίεπ 

το βετβοπὰ παποὶὶ, χαδα ἐπ Πἰδεὶς ρὲτ ἰοίαπι, 
ἀαοὰ βεηὐίιατ,, “οΠοηαίατο Βαροίί νεγβίδαβ δά 
ϑογὶρίδ εγαῖ, Ναποίῃβ αϑὶξ, βιαϊίπην ταὶ χαδιιάδῖα 
ἀεάιι Ρεπίδειβ. . 

η85. Ἀενοςανὶ ΑἸάϊπαε δβογίριυγατι κενοῦντι, 
Ῥτὸ 408 πυοὰ τεοεπιίοτεβ εἀᾶ. Βαβεπῖ, κενοῦντα, 
φογγξοῖίο νἱἀεῖιν ε88ε, Ψεγραπι ἀνέχεσθαι τοῦ]- 
τἰο τποᾶϊβ οὐπειγαίιατ. Οὐοὰ αἱ βεπίεῖνο ἱππρὶ- 
ἴαγ, τὲ δρυὰ ἴρβατα Ευτὶρίἀεπι, μεταβαλλομένον 
δαίμονος ἀνέχου, ἰϊα εἰΐαπι ἀαἰϊίναπι δἀταϊεεξ, ἀξ 
ἰὼ ἀπάγοπι. 981. συμφοραῖς δ᾽ ἠνειχόμην. ψαοά εδῖ, 
Ῥτορίδγ πιδιπι ἐπ ογεμμνεειραπ. βαγαῦαπι, ᾿ΗΙΣ εἰ «οὐκ. 
ἀνέξεται, ἱπιεγρτεϊδθί πιν, ποτ φοπίϊπιφδίξ δε, τεοῖς 
«αἀἰϊοϊειατ,, ργορέαν ἰά, δὲ τ Βαρελας α φαρτὶς οἶαε 
αδείταλετό φοπαδετία, δα ααίεπι οὐκ ἀνέχεσθαι 
ψιριιγραίαν. ἴα Μεᾶεα νεγβ. 1166. καὶ δ᾽ οἷς ἐδεῖδε 
κόσμον, οὐκ ἠνέαχοτο, ἀλλ᾽ ἤνεσ' ἀνδρὶ πάντα. Ἐὲ 
ἦα Ὑμπεεεῖ, ἔτ, ἃ. ἀὴρ ἧρ, ὄρτις χρημάτων μὲν ἐν-. 
ἐδιής, δρᾶσαι, δὲ χειρὶ δυνατός, οὐκ ἀέξεται, τὰ 
«ὧν ἃ ἑμόντων ἀφήμαϑ' ὡρπάζειν φιλεῖ. 

η85. Ῥτο ἢ σοί δετὶρεὶ͵ ἤ σοι. 
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- ΠΕΝΘΕΎΣ. 
ϑύσω, φόνον γε ϑῆλυν, ὥςπερ ἄξιαι, 
πολὺν ταράξας ἐν Κιϑαιρῶνος πτυχαῖς. 

ΔΙΟΝΎΣΟΣ. - 
φευξεῖσϑε πάντες. καὶ τόδ᾽ αἰσχρόν, ἀσπίδας 
ϑύρσοισι βακχῶν ἐκτρέπειν χαλκηλάτους. 

ΠΈΝΘΕΥΣ. . 
ἀπόρῳ γε τῷδε συμπὲπλέγμεϑα ξένῳ, 
ὡἧς οὔτε πάσχων οὔτε δρῶν σιγήσεταν 

- ΦΠΟΝΥΣΟΣ. 
ὦτᾶν, ἔτ᾽ ἐστὶν εὖ καταστῆσαι τάδε. 

ΠΕΝΘΕΎΣ. 
τὶ δρῶντα; δουλεύοντα δουλείαις ἐμαῖς; 

791. Νοπι Ῥαΐο ἐκτρέπειν ὕγγὸ Ῥαβεῖνο ἀϊεΐστη. 
ε55ε; βεὰ εχεγοίϊυτη Ῥεπιμεὶ ᾿ἰπτοἰρεπάστη 6886, 
αὶ δουὶδ ργορίεν Βαοοδδγαση ἐθγγδοβ ἀνεγίϑι. ἷ. 
ε: δὰ ἔαρᾶπι 36 εοηνεγίαι. Νοῖπυβ ΧΙΥΙ. 8. ᾿ς 
κάτϑεο τούγια ταῦτα" σιδηροφόρους δὲ μαχητὰς 
χερσὶν ἀθωρήκτοισιν ἐμαὶ κτείνουσι γυναῖκες. εἰ δύ 
σε νικήσωσιν ἀτουχέί θήλει χάρμῃ ἔντεσι κοσμη-. 
ϑέντα, τίς αἰνήσει πολίτης ἄνδρα γυναικείῃ κεκα-- 

795. Μίτατα, τηδ]αἶδθε νἱτοα ἀοοῖοα φαδεγεγο, 
πϊγοχα εἷς 8 ὕς τεοῖϊυιϑ δοτ βαζας, χαδτη 410 βεῶσαι 
ἀἰοιαχα εἷξ οὔτο πάσχων οὔτο δρῶν σιγήσεται. Ουἱε 

᾿ δαἶπι ποὰ μος Ροϊίπ5 εχβρεεϊεῖ, δῦτο πάσχων οὔτα 
ἢ ἰν εἰ πόφιδ φμμπε ρωπίδατ, πιέφαθ φμαπι ποπὶ 

ξαπεμετ. ἀφ Δεν δ βὰπὸ μοῦ ἀΐδοπε Ῥεπιθεια, 
βεὰ ᾳαοηίατα πο εραὶ Πα, φίμμπι ποῖ ρωπίξιτ, 
ἀϊΐςεγε, χυΐα 5ε ἱαινίίο 1}16 ες, νἱποι! δ᾽ εἰ οάτοεγα. 
Πβετδῖυβ εϑὲ, μοβαὶξ ῥργο᾽ ςὸ αἰϊαά, χυοὰ᾿ 4αυιπ 
τε ἰάοτα εϑϑεὶ, ἰδηιεῃ ἰδηΐαπι ἡθεββεῖ αἱ 586 νο- 
Ἰοηῖς ἡμαπι ᾿ἰδεγδίαση ε55ε ἱπᾶϊοατεῖ, τὲ τηάρὶ 
Βοθρίεἰα ἐπιβίβτιεπι το δἨτίατη ργοάογει. Παχας ΒΟ 
ἀΐςεγε Ῥυϊδιμάαα εδὲ:- πιοἰφοιϊσοέπεμα ποδὶ ἦς δὸε- 
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. ΦΙΟΝΎΥΣΟΣ. 

ἐγὼ γυναῖκας δεῦρ᾽ ὅπλων ἄξω δίχα, 
᾿ ΠΈΝΘΕΥΣ. ᾿" 
οἴμοι, τόδ᾽ ἤδη δόλιον εἷς μὲ μηχανᾷ. 

“ΠΟΝΥΣΟΣ. 
ποῖόν τι, σῶσαί σ᾽ εἰ ϑέλω τέχναις ἐμαῖς; 

ΠΕΝΘΕΥΣ. 
ξυνέθεσϑε κοινῇ: τάδ᾽, ἵνα βακχεύητ᾽ ἀεὶ. 

“«ΠΟΝΥ͂ΣΟΣ. 
κεὶ μὴ ξυνεϑέμην, τοῦτό γ᾽ ἔστε τῷ ϑεῷ, 

. ΠΕΝΘΕΥΣ. 
ἐχφέρετέ μοι δεῦρ᾽ ὅπλα. σὺ δὲ παῦσαι λέγων. 

Ῥοεον!: πᾶπι ποζμο φιειπε σμπὰ εαείἰραπεεια, ποφια 
3μμσι οἰμάίξ οαδίίβαπιαε, ἑαοεδὶί, ᾿Ὡς τὰν ἷπ δε 
παμίείοτ, σδυβϑᾶτῃ ἑάοηεδτα ἤθη υἱάεο. 

8οο, ΑἸΔ. καὶ μὴν ξονιϑέμην, τοῦτό γ᾽ ἐστὶ, 
σῷ ϑιᾷ. 8ὶς οὔατα ΔΙ; αἰεὶ ἡἀοὰ Ἰοϊερ ποῖος 
Ὧε5 δρϑιιηὶ εἰ ῥγὸ μὴν δεγίρίμτα εδὲ μὴ, δἰιίετα. 
" βαρτὰ ἀρρίεϊα, ἤμερτανμις φοαίφοιεν καὶ μὴν 

νεϊέμην, τοῦτό γ᾽ ἴσθι, τῷ θεῷ, ηυοὰ τερεὶ 
ταῦὶ Βευποίκία5 ἀ Μαιίίας. Ἔἰραοιοῖειο ΕΡΝ 
παὶ μὲν ξυνεϑέμην τοῦτό γ᾽, ἴσϑι, τῷ θεῷ, χαατα- 
ΓΆτη πὲ 98ὲ6 ερυΐδετα νεγβυση ορίϊπιε ςοπδεϊαιξι πε. 

9δ8.. Αἕ΄ δᾶῃι6 πο ϑ8ὲ18 δοροοιηπιοάαέα δες τες 
Φροπρία εδὲ νεγθὶφ Ῥεβιβεὶ, ἥΐ πϑὲὶ σὰ ἀεδ, 
δεὰ φυπὶ ΒΔοο ἰ5 οοηϑρέγδϑϑε Βοβρίνετα δυξυτηδν 
δι. Μιληὰδ πσα ἐμ Ὑετθ5 ἐσεί, 5εὰ ἐπ ρανεσαϊν 
καὶ μήν, Ὀτγδαιέγδαι ἰηάϊοίαα ἔδείεπιε εοὰ. Ραὶ, 
ἰειαπι, ἀπιϑαταηάυχῃ 6ο,, Ιάαε δαβία!!5θ6 ταΐβὶ 
τέρα, μεὶ μὴ φοτίβαμᾶο, Ιϑτὰ Βος ἀἰαὶ! Ποϑραε: 
εἴδατα, δἰ. πο Ρϑοῖαρ ἐπτα, ἤος ἥαίάδπι ἄδο εβὶ: 
ἦ, 4, Βας {14 δαστα δἰ δὶ Βαβοὶ, βεῆμο εκὶρὶ οἱ δέ 

ἰαἰμττ, τιῖ φότα θα ῬΘΟΟΒ σαν, δι τα ἐὰν ἐὰ Ἐρμὶφ. 
αὶ, δδ5. παλ φοὶ τάδ᾽ ἔστων ἐξ ἐμοῦ. 



(οοαίς 





(8οο --- δι7) [2 

ΜΠΟΝΎΣΟΣ. ἡ ᾿ 
ΞΕ ἁ. 
βούλει σφ᾽ ἐν ὄρεσε συγκαϑημένας ἰδεῖν; 

ΠΕΝΘΕΎΣ. . 
μάλιστα, μυρίον γὲ δοὺς χρυσοῦ σταϑμόν, 

“ΠΟΝΎΣΟΣ. 
τί δ᾽ εἰς ἔρωτα τοῦδε πέπτωκας μέγαν; 

ΠΕΝΘΕΥΣ. 
λυπρῶς νιν εἰςίδοιμ᾽ ἂν ἐξοινωμένας ; 8ο5 

“ΠΟΝΊΣΟΣ. ες 
ὅμως δ᾽ ἴδοις ἂν ἡδέως, ὥ σοι πικρά; 

ΠΕΝΘΕΥΣ. 
σάφ᾽ ἴσϑι, σιγῇ γ᾽ ὑπ᾽ ἐλάταις καϑήμενος: 

᾿ ΦΠΟΝΥ͂ΣΟΣ. 
᾿ ἀλλ᾽ ἐξιχνεύσουσίν σε, κἂν ἔλϑηῃς λάϑρᾳ. 

ΠΕΝΘΕῪΣ. 
ἀλλ᾿ ἐμφανῶς. καλῶς γὰρ ἐξεῖπας τόδε; 

᾿ ΠΟΝΎΣΟΣ. ᾿ 
ἄγωμεν οὖν σε; κἀπιχειρήσεις ὁδῷ Σ 8ιο 

.  βοδ. Τοπιετὲ Βετιαοξίας νπρρ τουνὰνῖε ἴα τερς. 
πνῶς. ΝΙΒΙΙ Πΐς νεγβὰβ ἀϊηου διῖ5 Βαθεὶ, πιοάό, 

ἰβηπι ἱπιεσγοραπὰΐ ἀρροπαίαγ, Ῥον- 
ν μδὲ δας ἱπεῤτίαίας νἑάξαπι ἢ 

8ο8. 1ἰδτὶ κἂν θέλῃς λάϑρᾳ. Ἐπιεπάανίε Ρίεγ-- 
οῃὰβ, σαὶ ψααπι Δ} 1. ΟΒφεην βαηὶ, ἴὰπα ΕἸπι8.-- 
Ἰείαα, αὶ ἰᾶπιοῃ Ἰεβεπάσπι φοπίϊοίε, ἀλλ᾽ ἐξιχνεύς 
φουοίν ο᾽, ἐὰν ἔλϑῃς λάθρᾳ. Ουοὰ «ρα αϊδετὰ 
ναϊὰς πιΐτου. Νὰπὶ αἱ ἐάν ροσιετίοτα Ιοῶρα εἰξ, 
4υοὰ περοῖο ἂπ' χαίξφυδτα ἀεπιοηβίγατε ροϑϑὶξ, 
ἴδιηεῃ Ηἷς πεοεβϑϑαγίαπι ἐδὶ χἄν. Οποῃίατῃ δπΐπα, 
Βαροδυβ μος ἀΐξετε να], πΌ}1οὸ τασᾶο Ἰαίεγε Ρεα-- 
μετ ροϑὲς, ποὴ μοϊεδὶ ποῦ κἄν ἀΐςετε, ὺο 
δἰρηίδοι 6 οἴδπι χαϊάεία γεηϊεπίεπι ἑαΐαχη ἃ 
Βαροδία ἔργο, Ψ. βεᾳ. τόδε ἀεὰϊ Ῥτο τάδε. 



8ι5 

98 (δι8.--- 824) 

ΠΕΝΘΕΥ͂Σ. 
ἂγ ὡς τάχιστα. τοῦ χρόνου δὲ σ᾽ οὐ φϑονῶ. 

“ΠΟΝΎΣΟΣ. ᾿ 
στεῖλαί νυν ἀμφὶ χρωτὶ βυσσίνουξ πέπλους. 

ΠΕΝΘΕΎΣ. 
τὶ δὴ τόδ᾽; εἰς γυναῖκας ἐξ ἀνδρὸς τελῶ; 
πω ΑΙΟΝΎΣΟΣ.. 

μή σὲ κτάνωσιν, ἣν ἀνὴρ ὀφϑῆῇς ἐκεῖ. 
ΠΕΈΝΘΕΥΣ. 

εὖ γ εἴπας αὐτό, καὶ τις εἶ πάλαι σοφός. 
ΙΟΝΎΥΣΟΣ. 

“ιόνυσος ἡμᾶς ἐξεμούσωσεν τάδε. 
ΠΕΝΘΕΎΣ. 

πῶς οὖν γένοιτ᾽ ἄν, ἃ σύ με νουϑετεῖς, καλῶς; 

8ι1:. ᾿ς δος ψεῦϑὰ ἀυδίταναί ΓοΒεοϊκῖτις ἐπ 1- 
Βεῖϊο ἄς ὡροβίγορβο ρ. 55. φυεπω εἀΐίοτ ιἱμδίεπι- 
εἰα ΕἸπηοἶϊ Βοομαγαπι ῥρὲγ ὀγγογεῖῃ δὰ Υ. δι. 
4αἱ ποβὶ5 εβὲ 805. εἰϊανῖξ, Βεεῖς ΕἸπιβ᾽ εἶιι5. 1]-- 
Βγογιχ δογίρίυταπι ἐυείαγ, ϑεηξαβ επὶπι μαΐα5 
ἔοτγπιαϊδε εδὶ, σραίίαπι εἰδὲ σοποσάο, ἥμὸ ορια εεὲ 
«ἀ ἀρεπάμπι ἰὰ, φιοὰ νἱδ. “Ζοΐ Ῥαῖο βϑεηιεηίε οὔ 
Ῥόοεθε ογαβίῃ ἔλεγα. 

υ, 
ἰῆϊα τέτλαϑε, Πενϑεῦ, 
ἰνεο ϑῆλυς ᾿Αγαύη" μὴ ἦμεν γυναῖκες, 

815. Νοα ἀρυπάαὶ εἰς, αε ΕἸ πιο εἶο νίβατη, ἀξ 
φυϊυ8. δὐποιαιίοηε δὰ Μεὰ, 807. νἱὰς χαδε αἰχὶ 
ἴω οδηϑαγα εἰαβ ΠΡγὶ, δεὰ ϑἰφηϊβοαῖαν ἰδίο ρτο-- 
πογωΐης, 6886 Π]απὶ αἰΐχαεπι ἐἀρίεπίεπι. Ντῃ αξ 
τε εοάετη τεᾶεαῖ, ἰδτηεῃ δὰ οορίεπὰϊ τποάαπι 
ποτὶ ἰάεπι εθὲ, αἰτοτη δᾶρεγε αἰϊαθετι, δὴ ἐμ 
Ῥπὺπι Ὲ ΠΌπιεγο δαρίεπϊαπι ἀΐςα5. 



τορον ΟΟΟΦΙΟ 





(8498 --- 855) 99. “ 

“ΙΟΝΎΣΟΣ. 
ἐγωὶ στελῶ σε, δωμάτων εἴσω μολών. 

ΠΕΝΘΕΎΣ. 
τίνα στολήν; ἢ ϑῆλυν; ἀλλ᾽ αἰδώς μ᾽ ἔχει. 

«ΠΟΝΎΣΟΣ. 
οὐχέτι ϑεατὴς Μαινάδων πρόϑυμος εἷ. 820 

ΠΕΝΘΕΎΣ. 
στολὴν δὲ τίνα φὴς ἀμφὶ χρῶτ᾽͵ ἐμὸν βαλεῖν ῃ 

“ΠΟΝΥΣΟΣ. ἢ 
κόμην μὲν ἐπὶ σῷ κρατὶ ταναὸν ἐκτενῶ, 

ΠΕΝΘΕΥΣ. 
τὸ δεύτερον δὲ σχῆμα τοῦ χόσμου τὶ μοὶ; 

“ΠΟΝΎΣΟΣ. 
πέπλοι ποδήρεις. ἐπὶ κάρᾳ δ᾽ ἔσται μίτρα. 

ΠΕΝΘΕΥ͂Σ. 
ἢ καί τι πρὸς τοῖς δ᾽ ἄλλο προρϑήσεις ἐμοί; 845 

ΑΟΝΎΣΟΣ. ᾿ 
ϑύρσον γε χειρί, καὶ νεβροῦ στικτὸν δέραρ. 

ΠΕΝΘΕΎΣ. ᾿ 
οὐκ ἂν δυναίμην ϑῆλυν ἐνθῦναν στολήν. 

4ΔΙΟΝΥΣΟΣ. 
ἀλλ᾿ αἷμα ϑήσειρ, συμβαλὼν Βάκχαις μάχην. 

οἁ, Ῥα]. εἶνα στολὴν ἢ ϑῆλυν. ΑἸᾶ. εἰ- 
; ἢ ϑῆλυν, Ἀεοῖε, ηποὰ αὐ ἀἰδιϊηοιίο-- 

βεῆὶ: βεὰ ἤ πεῆμο ἰΐς, πθὸ ν, 825. εχ {|| δἀϊ- 
ἤἴοπε βδεῦναᾶγε ἀεβερδηὶ εἀϊίογεβ που βϑἰπιὶ. 

856. 1 μτὶ ϑύρσον τε. Νοᾳ ορα5 δὶς ρατιίςαϊα 
τέ, δεὰ τεηυίϊγιἰος ροϊίπι8 υδίἰδία ἱπ Βαϊυιϑπιοὰϊ 
Ἰωροπαΐοῃα γέ; φῦατο Βαῆς τεροβαῖ. Ἀεοῖο 8Ὲ 
Βαβεγεὶ τό, δἱ ποῦ ἰωιεγτοβδβϑεῖ Ῥεπιμειβ, ϑεὰ 
αἰϊαὰ χαϊὰ ἀἰχίσϑει, αἱ ν.,.929. εἰ ἐπ Οτεβὶς ν. άσο. 

858. Νοππε: ΧΙ,ΥΊ. οά. Βασσαρὶς οὐ τρομέεϑ 
“τερόεν βέλοι, οὐ δόρν φεῦγον" ἐιὰ δόλῳ κρυφίῳ Η ᾿ 



1οο (826---84:) 

ΠΕΝΘΕΎΣ. 
ὀρϑῶρ" μολεῖν χρὴ πρῶτον εἰς καταδκοπήν. 

ΠΟΝΎΣΟΣ. 
σοφώτερον γοῦν ἢ κακοῖς θηρᾶν καϊά. 

ΠΕΝΘΕΎΣ. ᾿ 
ἡ καὶ πῶς δὲ ἄστεως εἶμι, Καδμείους λαϑών; 

ΦΠΟΝΎΣΟΣ. - 
ὑδοὺς ἐρήμους ἴμεν. ἐγοὶ δ᾽ ἡγήσομαί. 

᾿ ΠΕΝΘΕΎΣ. 
πᾶν κρεῖσσον, ὥςτε μὴ ᾿γγελᾶν Βάκχας ἐμοί. 

“ΙΟΝΥΣΟΣ. 
ἐλϑόντ᾽ ἐς οἴκους, “ἂν δοκῇ βουλεύσομεν; 

πυκεῖσας ἄγνωστον ὀπωπήν, ὄψεαι ὄργια πάντα το- 
“φοπλεκέος Διονύσου. 

834. ὙΌΪρΟ Ηίς νεγϑὺβ Βδοςῆο, σαϊΐ βεχυίίυγ 
Ῥερίπεο, νεγβὺβ 837. 838. τυγθαβ Βδοςβο {τίρυιὶ 
εγάηι. Ἐπ δὸς χαίμεπι ἄπο ροϑβιγάπηοα Ῥεμιμεὶ 
4856, ογἰ εἰοὶ οτηπεβ νἱἀοξαῶι, δε Ρίεγβϑοῦυ, Ἀεί5- 
Κίαδ, ΤΥΡ Εἰ α8. ν. 8δ4φ, Βαρομο; ν. 835-- 858. 
Ῥεπίδεο ἀαπάος εεπβαεταηῖ; Ηρδίἰα 8. δυίΐεπι, 
Βεαποίκϊαβ, Μαιιμίδε, ΕἸπιβ]εἰαβ ν. 854. 82). 858. 
Ῥεαίμεο, 856. αὐίεπν ΒάσομΟ ἐρίβασγαηι, βαρ 
αίάεπι ρεγβοῦα ῥεῖ ἰοίαπι Βᾶπο βοθπατη ἱπᾶε ἃ 
τ. 719. ἃ Τγγν το τεβιταϊά εβὲ. Απίεα Βαρζβὶ 

ΑΓΐε5. πυχοῖο ἐγ αΐδε ἐγαπὶ, Ὑἱὰς δὰ νεγβ. 779. 
ἐφρ ϊδεπίι γεγο; τ χαὶά ἀε 8εηιδ)ῖ αἰἑεζῃαιίοπα 

Ῥειβοπᾶγαπι, ἅδε ἰῃ μᾶς ἀϊεἐγαξίοπε ἰυγβαὶα 
τ, ἀΐοαπι, ἤδέο ἄμο, ρτίππαπυ, 4αοὰ Ῥεπίβευ:, 
τὰ σαὶ σεγίατη εβδεὶ ἔλοεγε, 4υοὰ Ποδρε5 βαδᾶε- 
τεῖ, δἰδείτι δεηπεηῖς νεῦβὰ ταγϑαβ 86 δηϊπο 
αἰρίϊετη ε88εὲ οβιεπάεγεῖ: χυοὰ δὶς ἀδιμιτα γεοίε 
ἔχεεγεί, οἱ δὴ Ββοβρίιδ εἰ. δἰϊφαϊὰ τέϑροιβαδι δβϑεῖ, 
4υοὰ εὔπὶ ἀπδίππι γεδα! α; ἀεϊπᾶς, φυοά, εἰ 
ΦοΒδεγεγεηΐ ψεγβιια 835. 854. ραγιίοα]α δἰιψαὰ το, 
Ῥοεῖα οοηϊπηχίθδει, ἀλλ᾽ ἐλθόντες ἐς οἴκους βου- 



(οοαίς 





(842--- 849) λοι 

᾿ ΠΕΝΘΕΎΣ. ῃ 
ἔξεστι". πάντῃ τό γ᾽ ἐμὸν εὐτρεπὲς πάρα. 855 
στείχοιμ᾽ ἄν. ἢ γὰρ ὅπλ᾽ ἔχων πορεύσομαι,. 
ἢ τοῖσε σοῖσι πείσομαι βουλεύμασιν. 

ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ. 
γυναῖκες, ᾿ἀνὴρ εἰς βόλον καϑίσταται. 
ἥξει δὲ Βάχχας, οὗ ϑανων δώσει δίκην. 
“Διόνυσε, νῦν σὸν ἔργον, οὐ γὰρ εἶ πρόδω, ϑέο 
τισώμεϑ᾽ αὐτόν. πρῶτα δ᾽ ἔκστησον φρενῶν, 
ἐνεὶς ἐλαφρὰν λύσσαν. οἷς φρονῶν μὲν εὖ, 

λεύσομεν. Ἠΐδ ἱποοχηπιοᾶϊς τηεδείαν {1} ρετβο-- 
βᾶταπι ἀεδοτί ρεϊο, φαδτη Ῥίεγβοπυβ ργϑείνίζ, τυό-- 
ἄο, 4αοὰ εοῖ, νεγϑαὶ 884, δἰξπαπι ἐπίεγτοβαυαὶ 
δάϊϊοταίατ., ᾿ ᾿ 

835. Ὀἰδιἰπραεβαῖαν Ρροβὲ πάντῃ. Αἱ ποὺ 8ὺ-- 
Τάχα πιο αίυτα ἐδὲ διηρίοχ ἔξεστι ἴῃ τεθροπβίοηίθιι, 
εεὰ Ηΐς εἰΐαπι τε8 'ρϑᾶ τιοῃϑῖγαὶ, γεοίϊαὐ ροβὲ ἔξε-- 
στε ἀϊοιϊηραὶ, Νατὰ ἢος αυίάφαι νερδαῖι δὰ ἢ] 
ἐλϑόντ᾽ ἐς οἴκους, βροοίαι: ποῦ ἰπίεγοδάθγε επὶτᾶὶ 
ες ἄϊεῖτ, φασχαίπαα Ἰπιτοραηι: {18 δαΐεπι, πάντῃ 
τὸ γ᾽ ἐμὸν εὐτρεπὲς πάρα, τεζεταὶατ δὰ ἂν δο 
κῇ, "Ἔξεστι ρτοβαηιὶς δδὶ, αἱρηϊβοδειο, πον ἐπέεγις 
ἐδάαπι. Νοιδηάαπι “Παὰ ἴω Ἠείοπα γ. 448. ἔξε: 

,. πείσομαι γάρ" ἄλλ ἄνες λόγον. 1θὶ ἵξεστο 
φομοδάεμεϊβ οπνηία εθὶ, ἀιτηπιοᾷο δος βδεπι 
Ἰοχαεπὰὶ ἐαείαι. Ὁ ᾿ 

858. 839. ογαπι γεγϑααπι ογἀΐπετα, φασπι χαῖξο 
τετβ. 830. δηΐε γ. 858. Ἰερεγείαγ, τεοίε τεβίξαῖς 
Μαρβτανία, ᾿ 

8ώ1. ΜζεοΥ Ὡς τί βἰδβεεὶ Αἰμεπίεμβες, δἱ Ἐμτ 
τἰμίδος ϑοτί ρβίϑβεῖ, ἐνϑεὶς ἐλαφρὰν λίσσαν. Ψετῖε- 
οἶα οὶ ξιργογακὶ βογίρεατα, Νοπαμ ΧΕΙ, 91. 
ὡς εἰπὼν παρέπεισεν" ἐπεὶ νύον ἀνδρὸς ἱμάσσων 
φοιταλέης ἐδόνησε κατάφχοτον ἅλματι λυασης. 



108 (88ο ---858) 

οὐ μὴ ϑελήσει ϑῆλυν ἐνδῦναι στολήν" 
ἔξω δ᾽. ἐλαύνων τοῦ φρονεῖν, ἐνδύσεται, 

δέ5 χρήξω δέ νιν γέλωτα Θηβαίοις ὄφλειν, 
τ γαικόμορφον ἀγόμενον δὲ ἄστεως, 
ἐκ τῶν ἀπειλῶν τῶν πρίν, αἷσι δεινὸς ἦν. 
ἀλλ᾽ εἶμι, κόσμον, ὅνπερ εἰς “δου λαβων 
ἄπεισι, μητρὸς ἐκ χεροῖν κατασᾳαγείς, 

880: Πενϑεῖ προράψων. γνώσεται δὲ τὸν Διὸς 
“Διόνυσον, ὃς πέφυχεν, ἐν τέλει, ϑεὸς 

845. γαϊραίαπι, οὐ μὴ ϑελήσῃ, χαδι βεενανίε 
Ἑἱπιοϊεῖαθ, ποὺ ῥαϊο ἔαϊδατῃ οἴθδ: βεᾷ ργαθίυ!ὶ 
ἰδηνεα ζαϊυτατι, 4αοἀ Βειποικία5 τεροβαΐς, ρτορ- 
εν δυεοιοτγἰἰδίοαι οοα. Ρα]. ᾿ς [ἐγεηΐα, υᾶπι. 
ΕΠπιδ] εἶν ἑπΐεν ξαϊασιιπι εἰ οοπίαποιένατα ἰπ μὰς 
Ἰοςαιϊίομε 6886 βἰαϊαὶὶ, εἰχὶ ἰὼ οεπβασα Μεᾶβδε ἃ 
φὸ εὐΐίαε δὰ ν. 1120. 

850. φλς Βδες νυἶΐξο ἐΐϊα ἀϊδιϊποῖα αββεπῖν 
γνώσεται δὲ τὸν Διὸς Διόνυσον, ὃς πέφυκεν ἐν τίν 
λει ϑεὸς δεινότατος, ἀνθρώποισι δ᾽ ἠπιώτατος, πιΐ-- 
τατα εδἰ 4υᾶ8 εἰ ἱπίαγργοίαϊίοπεβ εἰ ςογγθοϊίοηε. 
ἐξ ιριαιοεῖηι, υἰγὶ ἄοοι!, Οπιηΐα ρἴδιια δυπὶ, νεγ- 

ἷβ τοοια5. ἀἰδιϊπειΐ6, Οοπβίγαοιίο εβὶ: γνώσεταν 
δὲ ἐν τέλει Διόνυσον, ὃς πέφυκε, ϑεὸς δεινότατος, 
ἀνθρώποις δ᾽ ἠπιώτατος. “Ος ἀϊεϊατι ΡγῸ υἰϊα" 
ἄοτε τίς, αἱ ἴῃ Οδά, Π, τοῦβ. οὗ δύοποτμ᾽, εἴϑε 
μήποτε γνοίης ὃς εἶ. ᾿Ὲν τέλει ἀαῖοτη εβῖ ἐπ πο, 
Ῥοϑίγεπιδ, ᾿νϑρώποις γεγο ποῖ, αἱ ΕἸπιβ] οἷο υἱ- 
δίπι εβἰ, δὰ υἰγιπηῆας τποιωθγαπι ρεγιϊηεὶ : ποῦ 
βοΐπι Βοιιίηϊνας φγάνοιι ἄφατι 6566 Βαροδαπι δυξ 
νοϊαΐε Ηἰς ἀΐξετε Βοϑρεβ, δὰὲ ροίαϊι: ἀϊΐςεγεῖ Ἂμ, 
αοὰ πες ψεγαπι ἐδ, εἰ αἰϊεπαπι ἔογεὶ : βεὰ Ἰδὺν 
Ὅτε σαὶ ἀδυγη,, εαιηηὰς Ὁ} οϑυιβϑᾶπι εἰ ροίεη-- 

αἰβδίπχαπι 6556. ἀἰοῖς, εἰ Βεποβρεπε βίη. Ρο- 
ἀεπιία Βαςοπὶ αὐιίοεπὶ πο δὰ 80105 Βοτηΐπεϑ 8ρε- 
εἴαι, ἀυογὰπῃ {Π|6 ροβ, ἃ χυΐβα8 σοπίεπημαίατ, 
Ῥυπίαι, βεὰ ἰῃΐεν ἄεοβ εἰΐδιπῃ τηδχίγω εβὲ, ὁχηΐ-- 

Ν 







(δό9---ϑοῷ τοῦ 

δεινότατος, ἀνθρώποισι δ᾽ ἡπιώτατος. 
ΧΟΡΟΣ. 

τὸ ἢ .οις “τροφή: ὧρ᾽ ἐν παννυχίοις χοροῖς 
ϑήσω. ποτὲ λευκὸν ΄ 
πόδ᾽ ἀναβακχεύουσα, δέρην τ 855 
εἰς αἰϑέρα. δροσερὸν . 
ῥίπτουσ᾽, ὡς νεβρὸς χλοεραῖς 

ποχὰς ἐπ εὸ οοτηίταν, χυοὰ {Π]6, πδηΐαπι 4αϊ- 
νἱβ αἰΐαβ8 ἀξογιτι, ρο ]εὶ,, εἶνε ἔανειϊ δἱϊοαί,. εἶνα: 
ἡγδϑείϊαγ : Βεπεβοεπεϊδε δαίετ ἔτασίυ5 ἐπ 50108 Βο-- 
ταΐπεβ οδαϊε, χαὶ νἱπὶ τπππεγε ἂν ἐὸ ἀοπαῖὶ ρσοτα-- 
Ῥεϊδοίπιατο, Βάθεδπε τηδιογατη γετηθάίιση, βοϊτηδα-- 
πε δορτἠυἀϊπί5. Πᾶσα μος ἀϊοῖτ: οορποφεσέ ρθ- 
σἴτεπιο, φαὶ δἷε Βαοολιια, φιιὲ σδὲ ἄφωδ ροϊαπεϊαεέπιιν, 
᾿λοπεϊνιέδιισφιια δεπὶρτεϊεἴπιμε, 

857. Τὰ ΑἸάϊπα οἷο βογίρέαπῃ : εἷς νεβρὸν χλοι- 
ραῖς ἐμπάζουσα λείμακος ἡβοναῖε, ἡνίκ ἂν φοβε- 
φὸν φύγῃ ϑήραμ᾽ ἔξω φυλακᾶς, εὐπλέκτων ὑπὲρ 
ἀρκύων. ϑωύσσων δὲ κυναγέτας, συντείνῃ δρόμημο 
κυνῶν, μόχϑοις τ᾽, ὠκυδρόμοις τ᾿ ἀέλλαις ϑρώσμῃ 
πεδίον παρὰ ποτάμιον, ἡδομένα εἰ τεϊίηυα. ΠΡ 
Μαιιβίας νειβα μσχϑοῖς τ' ὠκυδρόμοις τ᾽ ἀέλλαιᾳ 
ϑρώσκῃ πεδίον ἱπι Ἰπϊεγραπρεπάο ςξοπίαητίξ, ΕἸπιε-- 
Ἰεῖαα, αὶ ταρερίο ει οο ᾿ Ῥαϊ. ϑρώσκεν, ψεῖθα 
ἡνίκ ἂν --- ἀέλλαις Ῥατεπιβεβεοα δἰβηΐβ ἱποϊιίε, 
οπϑίταὶ νοἹαίε οἷς Ψεβρὸς χλοεραῖς ἐμπαίζουσα λεί- 
μακος ἡδοναῖς ϑρώσκει πεδίον. Ηοο, ταξὰ βεπέξῃ- 
τὰ, Ῥτοβαγὶ ποὺ ροίεβθὶ, Ουυπὶ επίπι νεγθἃ 
ἧς νεβρὸς χλοεραῖς ἐμπαίζουσα λείμακος: ἡδοναῖς, 
ψεῦρὸ εχ ργδεοεάθητμαβ ἐπίο!]εσίο, ἂὲ δοϊεὶ ἰῃ 
Βαϊαδχηοᾶϊ οοπιραταιοπίδυ5 ἤεγί, ἤοπ ἱπάϊφεδης 
Ῥτορτίο αἰίαπιο νδῦβο, ποὴ τοοάο πετηο, ααΐ Βαεα 
ἃπάϊαϊ, εἐχϑρεοϊδοίς σεγβάσα; δὶ δαΐεπι βεχ σεγ-- 
οἰνταβ Ἰηϊογροϑίεϊα βεχυΐαν, πυοὰ δπιὰ ἢΠ0 ὡθ 
νεβρός τοπδιταεηάαπι 5ἰ1 νεγθαζη ϑρώσκει, οοα- 



860 

χοά (866-868) 

ἐμπαίξζουφα λείμακος εἾδοναῖς, 
ἡνίκ᾽ ἂν φοβερὸν φύγῃ 
ϑήραμ᾽ ἔξω φυλακᾶς. 
εὐπλέκτων ὑπὲρ ἀρκύων, 

τατβαβίταν, πεάὰς Βαβεδίς, ηπο ἰὰ τείεγᾳῖ, Ηρς 
σἰτίατι νείεσεβ ἰῃ δογίβεηδο τηᾶχίπηε ὑἱϊαγαμὲ, εἰ 
ἴατε: τοῦΐα δβὲ δηΐμῃ ὁγαϊίο, χάδια αδί ἰμίοί!ε- 
αἶδδε τἰδὶ νἱάοανὶβ, ἀεπίχυς νἱάδαβ ἰθ ποὰ ἰμϊεὶ-. 
ἰεχίοϑο, ϑεὰ αἸΐιοι ἄεθογα δηίΐπο οοπείρετε. Ῥγδὲ- 
εἴ. ἱπηρεἀί!δπὶ οοἰβιἐμοιοὨφπι" γεγο εἰΐδτα μος 
ἦκα Π1ὰ ἀϊριϊποιίοης ἀϊθρι!ίςοι, φαρᾷ, φαῦτα οοσναθ 
«εἰεξ ἑαΐεπι ἀερίμσεγς εβετοι Ἐβογαβ, οηαπα Ρο- 
ἀἰὰ5. ταρί4αϑ΄ ουιφθ οοσηπιεηοταῖ: δἰηαΐ οατα 
φεγτὰ δὲ, βθῃ δυτὶ οσδηίμυθ φοιρᾶγαι. Αςοεάϊι, 
ποά δηπϑδίγορίιδε οοπιραγαίϊο ἱρδὸ νεῦθὸ μόχϑοις 
ἤργϑο ϑειιεαίαια ἱποΐρετο υαάεῖ, Θυδταοδτεμι 
Μ{υιὰ φαίδεπι πο υἱδείατ ἀυβίαπι εβθα, ὠκυδρό- 
ἱμοὶς ἀξλλαρς δἰϑε: ουτα γεγθὸ ϑρώσκη εἶνε ϑρώ- 
κεν οοπἰαηρβεπάσπα. Εἰ Βος παίάξιι νεγθιιπι,, 
εἶνε ϑρώσκῃ ϑὲτῖθ88; τξ ρεπάδαϊ εχ ἡνίκ᾽ ἄν, εἰγε 
ϑρώσκει, αἱ μεν οορυΐαπι τέ πονὰ βεπίοηϊία δὰ 
ἴα ὡς νεβρὸς ἀἀϊεοια οἰϊ, τεοῖε 56 Βαθεθὶι, Ργδε- 
δἰαὶ ἰάπιει ἱπαϊοαιίνιβ, αυοά ΠΡεγίαβ οοιίον,- 
ταδῖδ ὡο βίτποιίομς τηᾶρὶα ροείίςα υἱάειαν οτᾷ-᾿ 
το. Ιᾳπὶ νεῖο δὰ ἐΠὰ ηιοὰ οἰίπει, μόχϑοια 
τ' ὠκυδρόμοις τ᾽ ἀέλλαις, ἀυυτα ῥεϊπιατι τὰ 
ποῖ ορροήδίως αἰϊεγὶ, δεὰ πεοίαξ ἰοίωπι ἤΠίατα. 
φεηίεηεϊδιι, ἄυδε νερὸ ϑρώσκει τεβίἰα, οαπὶ 
Ῥτδεοεάεμιίθιϑ :, τη]. β8ηε {Π10 δ]!ετὸ τέ οαὰ- 
τέγε ροϑβε, Υἱάε δὰ ν: 746. ΝοΙΑΒΙ6 βοτίριαγα 
«ρὰ. Ῥαὶ. ἃ ρυίπωα χωᾶπὰ μοχϑροῖς: ψυοὰ νὸς 
ΦΑΒΆΪαπὶ δἰ ἰθοπεᾶ διιοίογίδίε οοχαπιαηἰγὶ ρο5-- 
δεῖ, εἰεβδηίον. βογίβεγείων., μοχϑροῖς τ᾿ ὠκυδρόμοις 
ἀέλλαις ϑρώσκει. εἰΐπι νέγο αἰ αι Πμδῖ ρσᾷε- 
Βεαξ, μοχϑοῖς τ᾽ ὠπυδρόμοις ἀελλὰς ϑρώσκει, ὑξ 
ἀξλλάδων ἵππων, ρίας φοπιρεαμοταξαπὶ 4 Εἴκι-- ἜΝΝΝΝΟΝΝ Ἰεῖο, ἰη Οεὰ, Β. 
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ϑωΐὕσσων δὲ κυναγέτας 
συντείνῃ ϑρόμημα κυνῶν 
μόχϑοις τ΄, ὠκυδρόμοις τ᾽ ἀἐλ- 
λαις ϑρώσκει πεδίον ᾿ δ0δ 
παραποτάμιον, ἡδομένα 
βροτῶν ἐρημίαις, 
σκιαροκόμου τ᾽ ἐν" ἔρνεσιν ὕλας. 
τί τὸ σοφόν, ἢ τί τὸ κάλλιον 
παρὰ ϑεῶν γέρας ἐν βροτοῖς, 870 
ἢ χεῖρ᾽ ὑπὲρ κορυφᾶς᾽ 
ἐχθρῶν κρείσσω κατέχειν; 
ὅτε καλόν, φίλον αἰεί. 

ἀντιστροφή- 
δρμᾶται μόλις, ἀλλ᾿ ὅμως 
πιστὸν τὸ γε θεῖον 875 
σϑένος" ἀπευϑύνει δὲ βροτῶν 
τούς τ᾽ ἀγνωμοσύναν 
ξιμώντας, καὶ μὴ τὰ ϑεῶν 
αὔξοντας σὺν μαινομένᾳ ϑύξᾳ, 
κρυπτεύουσι δὲ ποικίλως 880 
δαρὸν χρόνου πόδα, καὶ 
ϑηρῶσιν' τὸν ἄσεπτον. οὗ 
γὰῤ κρεῖσσόν ποτε τῶν νόμων 
γιγνώσκειν χρὴ καὶ μελετᾶν. 
χούφα γὰρ δαπάνα νομί- 885 
ζειν᾽ ἰσχὺν τόδ᾽ ἔχειν, 
ὅτι πότ᾽ ἄρα τὸ δαιμόνιον, 

87. {ἰδ οἱ Εἷς οἱ ἴα. δπεϊδίτοριια τῶν ἐχ- 
ϑρῶν. Ῥεϊενὶ ατιϊσαϊαι Μία ρίδπα ἱπερέαχα. 

83. ΑἸ. δὲς δὲ ἕα απιϊίτορμα αἰνί, Βερίε 
Μαϊήνίας αἰεί, αὐ ἐπ νερβιὶ ῬΒαγοοταῖθο,, 
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τὸ τ᾽ ἐν χρόνῳ μακρῷ 
νόμιμον ἀεὶ, φύσει τε πεφυκός. 
τί τὸ σοφόν, ἢ τί τὸ κάλλιον" 
παρὰ ϑεῶν γέρας ἐν βροτοῖς, 
ἢ χεῖρ᾽ ὑπὲρ κορυφᾶς ΄ 
ἐχϑρῶν κρείσσω κατέχειν; 
ὅτε καλόν, φίλον αἰεί. 

ἀπῳδός. . 
εὐδαίμων μέν, ὃς ἐκ ϑαλάσσας 
ἔφυγε κῦμα, λιμένα δ᾽ ἔκιχεν. 
εὐδαίμων δ᾽, ὃς ὕπερθε μόχϑων 
ἐγένεθ᾽. ἕτερα δ᾽ ἕτερος ἕτερον 
ὄλβῳ καὶ δυνάμει παρῆλϑεν. - 
μυρίαι δὲ μυρίοισιν 
ἔτ᾽ εἰσὶν ἐλπίδες. αἵ μὲν 
τελευτῶσιν ἐν ὄλβῳ 
βροτοῖς, αἱ δ᾽ ἀπέβησαν. 
τὸ δὲ κατ᾿ ἦμαρ ὅτῳ βίοτος 
εὐδαίμων, μακαρίζω. 

οο. {ἰπτὶ, μυρίαι μυρίοισιν ἔτ᾽ εἰσὶν ἐλπίδεο, 
᾿Αἀδιδὶ ρατγιίςαϊαπι ποὺ τοίη βεωϑιι, φαϑπὶ τες 
τὶ οαυοδα, Μεῖτα ἰῃ Βᾶς ἐρθάο εαάετι υδίηας 
τερεϊαπίαγ, ργϑείεγηιδπι 4ὰδε ἴῃ αἰγᾶχας εἴα 
Ῥᾶγιε οαἰα]εχὶ ἱπβεγνίπηὶ, "τε ἀϊεῖς, χαοά, οἱ χαΐα, 
Ὁρίβυ5 εἰ ροϊομεία οατεαῖ, ςεγίε βρεβ εἰ δάδας 
τεϊίψια εβἰ. "Ετ᾽ εἰσίν [εττὶ ροϊεϑὲ, απδογαδὶ Ῥμε- 
τεογαῖεο δάϊεοίᾷ. απ] δπὶ ΡΓΟρεΓ ςδείεγο- 
ΤΌΤ τηείγογατη ἰηίει 86 δἰ μα νά ϊπεπι ἀπδίτηγὶ 
Ῥοίεβι, αἰγαπι ἔτ᾽ εἴσ᾽, ἂῃ μυρίοις, 8 βροτοῖσιν 
8} Εαγίρίἀε βεέϊρίαπι οἷι. : 

φοά. Ἰλθεὶ ἦμαρ. Νεὸ ἀεβεβαὶ ΕἸπιο]είας Ὁο-- 
τίοαπι ζυγπιᾶτὶ ροποτς, ἄααπι η ΟἸΥοοΠεῖθ, ργϑθν 
βεγεϊπι αδὶ βοδαιίου ἐδὲ εἰ ἰγαηααι!ος ογαῖίο, 
ΤΩΏΪΙΟ τηΐποῦ [1 ἀϑὰ8 Πογίβπι. 
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ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ. 
Σὲ τὸν πρόϑυμον ὕνϑ᾽ ἃ μὴ χρεὼν ὁρᾶν, ᾿ 
σπεύδοντα τ᾽ ἀσπούδαστα, Πενϑέα λέγω, 
ἔξιθϑε πάροιθε δωμάτων, ὄφϑητί μοι, 
σχευὴν γυναικὸς δαινάδος Βάκχης ἔχων, 
μητρός τε τῆς σῆς ἐκ λόχου κατάσχοπος. 910 
πρέπεις δὲ Κάδμου ϑυγατέρων μορφῇ μιᾷ. 

ν᾿ ΠΕΝΘΕΎΣ. 
καὶ μὴν δρᾶν μοι δύο μὲν ἡλίους ϑοχῶ, 
δισσὰς δὲ Θήβας καὶ πόλισμ᾽ ἑπτάστομον. 
καὶ ταῦρος ἡμῖν πρόσϑεν ἡγεῖσθαι δοκεῖς, 
καὶ σῷ κέρατε κρατὶ προςπεφυκέναι- 15 
ἀλλ᾽ ἤ ποτ᾽ ἦσϑα ϑήρ" τεταύρωσαι γὰρ οὖν. 

“ΙΠΟΝΥΣΟΣ. 
ὃ ϑεὸς ὁμαρτεῖ, πρόσϑεν ὧν οὐκ εὐμενής, 
ἔνσπονδος ἡμῖν. νῦν δ᾽ ὁρᾷς ἃ χρή σ᾽ ὁρᾶν. 

᾿ ΠΕΝΘΕΥ͂Σ. : 
τί φαίνομαι δῆτ᾽; οὐχὶ τὴν ᾿)νοῦς στάσιν, 
ἢ τὴν ᾿γαυῆς ἑστάναι μητρός γ᾽ ἐμῆς; 9520 

-----Ὄ. 

910. 1ἰθτὶ καὶ λόχου. ϑενίρεὶ ἐκ λόχου. 
911. Μαβρτανίας οοπίεοῖς μυρφήν, ηυοὰ οπιηίπο, 

εἰεξαηιία5 ε5ὲ. 
915. Νοππυθ ΧΙΨΊ, 1:5. καὶ διδύμους φαέ-- 

ϑοντας ἐδίρκετο, καὶ δύο Θήβας. 
916. Αἰὰ. ἀλλ᾿ ἢ ποτ᾽ ἦσϑα ϑὴρ, οοπιπιαῖε ἰπ-- 

ἀεγραωβεηβ. Ὑπᾶε βογίρϑεγτιιπε γεοοπιίογοβ. ἀλλ᾽ 
ἦ ποτ' ἦσϑα ϑήρ; Νοὺι νἱδοπίων Ηἰς ἀλλ᾽ ἦ βαιία 
ρίας ρατιίσαϊας. Οὕῶγε ἀλλ᾽ ἤ βογίρεὶ, 

919. Ἀεοῖς 8ε μαδεὶ τὶ φαίνομαι, πες ἀεδεὶ τό 
ἴα τίς τασίοτί, [αἰ οΠΠρίιας δαίπη αἸϊηαία Ἰηβηί-- 
νας: φυϊὰ νίάδον τερταεεεπέατε. Ἰὰ ἀοςεῖ, 4αδαν 
εχρ!ἰςατιὰϊ ςαπ554 δά αἷς ἰηβηίεἴντιπι ἑστάναι. 

930, ΓΈ ποῃ ροϊεβι Ηἷο πήροία μριίϊβοιτα, αὲ 
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“ΔΙΟΝΊΣΟΣ. 
αὐτὰς ἐκείνας εἰφορῶν δακῶ σ᾽ δρῶν. 
ἀλλ᾽ ἐξ ἕδρας σοι πλόκαμος ἐξέατηχ ὅδε, 
οὐχ ὡς ἐγώ νιν ὑπὸ μίτρᾳ καθήρμοσα. 

Δ κὸν ΠΣΝΘΕΥΣ. τ 
ἔνδην προσείων αὐτὸν ἀνασείων τ᾽ ἐγώ, 
καὶ βακχιάξων, ἐξ ἕδρας. μεθώρμισα. 

“ΠΟΝΎΣΟΣ. 
ἀλλ᾽ αὐτὸν ἡμεῖς, οἷς σε ϑεραπεύειν μέλει, 
πάλιν καταστελρῦμεν. ἀλλ᾽ ὄρϑου κάρᾳ. 

ΠΕΝΘΕΎΣ. 
ἐδού, σὺ κόσμει. σοὶ γὰρ ἀνακείμεσϑᾳ δ. 

ν “ΖΠΟΝΎΣΟΣ. 
ζῶναί τέ σοι χαλῶσι, κοὐχ ἑξῆς πέπλων 
στολίδες ὑπὸ σφυροῖσι τείνουσιν σέϑεν. ὁ 

ΠΕΝΘΕΎΣ. 
κἀμοὶ δοκοῦσι παρά γε δεξιὸν πόδα. 
τανϑένδε δ᾽ ὀρδῶς παρὰ τένοντ᾽ ἔχεν πέπλορ» 

ἙΙαπεΙοῖο νἱδείαν,, φοὰ οἰραίδοαι αάεο, Νοπῶῆως 
ΧΩΝῚ, τοι καὶ κροὶ ποικιλόνωτον ἐδύσατο πέπλον 
ἐβιαύχεν αἰονόγε δ᾽ φηξεν ἐπὶ πιοκαμῆνι κατ 

τρον: 
921. Νοππὰβ ΧΙ, 1.5. ἢ τάχα φαίης ἄγρια 

“ωβάξυνοαν ἰδεῖν λνσσώδεᾳ Βάκχην: 
Ιφοϑ. Νοπθας ἐδίάειι ν. χτδι μιμηλοῖς δὲ πά-. 

δισθὰν ἔλιξ ὠρχήσατο Πενϑεὺς ἡδυμανήε, λοξᾷ δὲ 
πίδον κροτάλιξε πεδίλῳ ἐκ ποδὸς αἰθύσσων ὅτε πόδα, χῖρα δὲ δισσὴν ϑηλύνων ἐλέλιξεν ἀμοιβάδα, 
δίζνγε Ἰαϊκῷ, οἷα γυνὴ παίζουσα χοροίενπος: οἷαι 
δὲ ῥόπέρων δίκενιτον ἀρμονίην, κρθκέων ἐτερῥζογο 
χαλκῷ, ἡπὠίαις μεθέηκεν ἀλήμονα βύσερυχον αὐ 
δδιεν υἀιδὸν ἀνακρούων μέλος εὔιον. 

939. Νοπηὰρ ἐρίάεπι ν. 114. μετερχομένοιο δὲ 
βάλιας ποικίλος ἀχνευτῆρι τὼν ἐπερύφοτο παρσῷ. 

ποτ τον : προ τὸ απ 
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᾿ΦΙΟΝΎΣΟΣ. 
ἧπού μὲ τῶν σῶν πρῶτον ἡγήσει φίλων, 
ὅταν παράλογον σώφρονας Βάλχας ἴδῃς. 

ἜΝΘΕΥΣ. 
πότερα δὲ ϑύρσον δεξιᾷ λαβὼν χερί, 
ἢ τῇδε, Βάκχῃ μᾶλλον εἰκασϑήσομαι; 

“ΖΠΟΝΥ͂ΣΟΣ. 
ἐν δεξιᾷ χρή, χῶμα δεξιῷ ποδὲ ᾿ 
αἴρειν Ψψον: ἀἰνώ δ᾽ ὅτε μεϑέστηκας φρενῶν. 

ΠΕΝΘΕΎΣ. 
ἄρ᾽ ὧν δυναίμην τὰς Κιϑαιρῶνος πτυχὰς 
αὐταῖσε Βάκχαις τοῖς ἐμοῖς ὥμοις φέρειψ;. 

ΔΙΟΝΥΣΟΣ: 
δύναι “ἄν, εἰ βούλοιο. τὰς δὲ πρὶν φρένας 
οὐκ εἶχες ὑγιεῖς. νῦν δ᾽ ἔχεις οἵας σε δεῖ. 

ΠΕΝΘΕῪΣ. 
μοχλοὺς φέρωμον, ἢ χεροῖν ἀνασπάσω; 
κορυφαῖς ὑποβαλὼν ὦμον ἢ βραχίονα; 

“ΙΟΝΎΣΟΣ. 
μὴ σύ γὲ τὰ Νυμηῶν διόλέσῃς ἰδρύμαξα; 
αἱ Πανὸς ἕδμας, ἔνϑ᾽ ἔχει συρίγματα. 

ΠΕΝΘΕΥ͂Σ. 
καλῶς ἔλεξας. οὐ σϑένει νικητέον 
γυναῖκαρ᾽ ἐλάτάισιν δ᾽ ἐμὸν ἀρύψω δέμαφ. 

“ΠΟΝΎΊΣΟΣ. 
κρύψει σιὶ κρύψιν, ἣν σε κρυφϑῆναι χρεών, 

959. Νοηπιυὸ ἐβίδεικί τ, 116. ἔχποτο δ᾽ ἀξαμά- 
των ἐπικείμενον ὑψόθεν ὦμων Θήβης ἐπταπύλοιο 
μετοχλίζειν πυλεῶνα. - 

949. Τοΐαπι δος φοἰϊοφαΐαπι Υϊὰ φοτηροοίξατα 

955 
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Δ.0 (954 --- οδ΄) 

ἐλθόντα δόλιον 7αινάδων κατάσχοπον:" 
ΠΕΝΘΕΙ͂Σ. 

καὶ μὴν κδοχῶ σφᾶς ἐν λόχμαις, ὄρνιϑας ὥς, 
λέχτρων ἔχεσθαι φιλτάτοις ἐν ἕρκεσιν. 

ΠΟΝΎΥΣΟΣ. 
οὐκοῦν ἐπ᾿ αὐτὸ τοῦτ᾽ ἀποστέλλῃ φύλαξ. 
λήψει δ᾽ ἴσως σφᾶς, ἣν σὺ μη ληφϑῇς πάρος. 

ΠΕΝΘΕΎΣ. , 
κόμιζε διὰ μέσης μὲ Θηβαίας χϑονός. 
μόνος γάρ εἰμ᾽ αὐτῶν ἀνήρ, τολμῶν τόδε 

. “ΠΟΝΎΣΟΣ. 
μόνος σὺ πόλεως τῆς δ᾽ ὑπερκάμνεις, μόνος. 
τοιγάρ σ᾽ ἀγῶνες ἀναμένουσιν, οὗς ἐχρῆν. 
ἕπου δέ, πομπὸς δ᾽ εἶμ᾽ ἐγὼ σωτήριος. 
κεῖθεν δ᾽ ἀπάξει σ᾽ ἄλλος 

εοἰ, ὧε ἴθ, ἤιε Βδοονυβ ἀπιβίραα ἀϊοῖξ, ταεΐα5 
Ῥοίϊαα οἱ τοίϑετδῆίο δαὶ ἐγγίβίο αἰίψαα Ῥεωιμεῖ 
ἀπ δηΐπιΐβ βρεοίδίογτιπι εχοϊξεϊογ δογαπὶ αοίετα, 
4αὶ 5αἰἰ5 ἐγαάϊεὶ βίωι. Νάαπι να]ρὰβ τίάεθαὶ, πε-- 
υε ἰὰ ποϊεηῖε ροείδ. 

585. Νοππὰ8 ΧΙ. νυ, 128, ὠμφὶ δέ μὲν στε-- 
φανηδὸν ἐκυκλώσαντο πολῖται, ἰάχας ἀείποερ5 τῶοτα 
δ οορίοβίαα ρεγβεχαίτατ. 

956. ΕἸπιο]εῖαθ, πυχηογία μυίας νεγϑαβ οἥΐξη.-- 
δα8, εἀϊάϊι, μόνος γὰρ αὐτῶν εἰμ᾽ ἀνὴρ, τολμῶν 
τόδε. ΜΙδΙ εἰίατα φαΐ ἃ φοτωτηιηΐ ἔοσιοδ ποῃηΐ-- 
ἈΠΟ τδοεάστι νεγβαβ, ἱ σψίβ αἰίψυα ἕω ἀθρογίογα 
ῬΣΏΘΓΟ εβὶ, ποὰὶ νἱἀδηΐυσ τηπίδηάὶ ε856, 86 ἃ πη8-- 
εἰ5 Ιαυδαπάυ8. ροεία, «αὶ Βυϊαδπιοάϊΐ νεγϑίθας 
Ἀρίε νατίδγε πυιηογοβ βςίδι. Ηαΐς παίδεπι νετ- 
διαὶ δία! Πΐτοτια ἐβὲ, φαθτα εχ διρρὶ, 5οὅ. ΕἸπι516-. 
ἴα αῆετι, σφάλλῃ γὰρ' ἐν τούτῳ μόνῳ, τἄλλ᾽ εὖ 
φρονῶν. ἴπ αἰτοῆυς δηϊς υτίυτι ρεάεπι ἰπῖετ-- 
Ῥαπειίο εἰ; ἰῃ αἰγοῦιε βτᾶνίς εἰ πέγνοβα ογαϊίο, 
Ὄγβειο εἰ ἱπουΐοι ἰὰ, 400 απίπιας ἀϊσεπεία ρε- 
τὰ εἰ. 
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ΠΕΝΘΕΎΣ. . 
ἡ τεκοῦσά γε. 

" ΔΙΟΝΥΣΟΣ. 
ἐπίσημον ὄντα πᾶσιν. 

ΠΕΝΘΕΥ͂Σ. 
ἐπὶ τόδ᾽ ἔρχομαι. 

ΙΟΝΎΥΣΟΣ. 
φερόμενος ἥξεις 

ΠΕΝΘΕΎΣ. 
ἁὡβρότητ᾽ ἐμὴν λέγεις. 

ΦΙΟΝΎΣΟΣ. 
ἐν χερσὶ μητρός. 

ΠΕΝΘΕΥΣ. 
καὶ τρυφᾶν μ᾽ ἀναγκάσξες» 

“ΙΟΝΎΊΥΣΟΣ. 
τρυφάς γε τοιάςδ᾽. 

ΠΕΝΘΕΎΣ. 
ἀξίων μὲν ἅπτομαι. 

᾿ “ΙΌΝΥΣΟΣ. Β 
δεινὸς σύ, δεινός, κἀπὶ δείν᾽ ἔρχῃ πάθη, 
ὥςτ᾽ οὐρανῷ στηρίζην εὑρήσεις κλέος. 
ἔκεειν᾽, ᾿,4γαυὴ, χεῖρας, αἵ ϑ᾽ “ὁμόσποροι 
«Κάδμου ϑυγατέρες" τὸν νεανίαν ἄγω 
τόνδ᾽ εἰς ἀγῶνα μέγαν. ὃ νικήσων δ᾽ ἐγὼ 

96. ΝΙΒΙ] πιπίδτιάατα. απο, ἰηαΐε, πιο" 
εἴοπα παδᾶτα ἀϊοὶδ: ἱ. α. Βος, ἀρὰ ταδηϊδὰϑ 508]8-- 
ἴπ5. ἀοπιαπι ἔεγαν. 

φδᾷ, Ὑεγεον τὸ βογίρϑεγί:, ἀξίων γὰρ ἅπτομαι. 
δὶ 5ἰποεζαχη εϑὲ μέν, ἱπθοϊεπεον ἐϑὲ τεβροϊβίο, 
Φταΐβ80 ἀξίων δὲ τεύξομαι, αἱ χυοὰ Ἰαϊεαὶ 4υο-- 
ἀατηπιοάο ἱπ ἰΐ8,. ᾳυλε Βαοςβυβ χιοᾶὰο ἀϊχεγαῖ, 
«ρυφάε γε τοιάφδε. 

965 



ΕΡῚ (δ74 --- 985) 

970 καὶ Βρόμιος ἔσται. τἄλλα δ᾽ ̓ αὐτὸ σημανεῖ. 
᾿ ΧΟΡΟΣ. 

στροφή. 
γε ϑοαὶ Λύσσης κύνες, ἴτ᾿ εἰς ὄρος, 
Φίασον ἔνϑ᾽ ἔχουσι Καδμου κόραι. 
ἀνοιστρήσατέ νιν 
ἐπὶ τὸν ἐν γυναικομίμῳ στολᾷ ἡ 

975 δήαινάδων " κατάσκοπον λυσσώδη. 
μάτηρ πρῶτά νιν λευρᾶς ἀπὸ πέερας, 
ἢ σκόλοπος ὄψεται 
δοχεύοντα, Μαινάσιν δ᾽ ἀπύσει" 
τἰς ὅδε Καδμείων μαστὴρ οὔριον 

971. Ψαϊξο οὖρος. ῬΩΙ, ὅρος, 4αοί δυβίιαι 
ΕἸπιβεἰα8 ἂπὶ τεοὶς 8εὲ Βαβεαῖ, ἴἅτὲ: πᾶπὶ πὸπ 
ταοὰο Ἑατίρίἀε5 ποὴ αἰχὶ! ἀφηιαπι δἰ δὶ οὖρος, 
ἀσὲ ἈΝ αἰϊις ἐγδρίοαβ, βεὰ τιὲ Ηοχηεγιιϑ 4 
ἄεπι. ὈΪρΡΒΙΒοωρυτι ερίοὶ πιειγὶ ολιβθ8 ἴῃ οϑί-- 
Βα ἐγίϑυ Παθίς ἀϑαγραγαπί. ᾿ ᾿ 

975. δὶ νυ]ραῖα ἱπ δηιςιγορΗΐοο νεῦβα βέτὶ 
Ῥίαγα τεοὶς 8εὲ, βαθεῖ, πιείγαπι γεβεϊταὶ ηαΐάεπι 
Ῥοββεῖ; ἑεὰ ποπηίϑὶ δαδαείοτε σοπίερίαγα, μὲ κατὰ 
τᾶν Μαινάδων σκοπὸν λυφσωδη. ϑεὰ τἰμὶ! πίοὶ 
πη 4112 οχοίἰ5βε νἱἀεία ροβὲ ἡΖαινάδων. Οτε- 
ἀἰάοτίτῃ Εατγίὶρίάεπι βογίρβίδβε δυρκατάσκοπον. ΥῈ 
ποχαΐηϊδυ5 ΡΓΟρΥ 5 ἰδίᾳ ραγείςα]α δαϊϊοίταν,, ε. ἐς 
“ὐςπαρες, Δυρελένα, ἰϊὰ αἰϊηαδπᾶάο εἰΐϑπι, ἀρρε]4-: 
ἐνὶ, φαιε θὲ ἀραὰ ΑΕβοΗΎ πὶ δυφευνάτωρ. 

979. ΑἸά. οὐρεοδρόμων ἐς ὄρος ἐς ὅρος ἔμολεν. Ῥαὶ, 
ὀριοδρόμων εἷς ὄρος εἰς ὄρος ἔμολεν ἔμολεν. ΜΙαιιΗῖδα 

δῃΐογ, οὔριον δρόμον ἐεῦρος, ἐς ὕφος ἔμόλεν. Ἐ]πι5- 
Ἰεῖα5. σοπίεοῖε οὐριοδρομῶν, ἀϊίεταπι γούδυπι ἐδ 
δογίρίατα ἐχμιδόπϑ: ἐρ ὅρος, ἐς ὅρος ἔμολ᾽, ἔμολεν, 
ὦ Βάκχαι; Αἱ οἱ ἰϊογαβεεῖ Εαγίρίάε8 ἔμολεν, Ρ]ε- 
πε, ορίποΡ, αἱ ἰὴ Ρα]. εβέ, ἔμολεν, ἔμολεν 58ετὶ-- 
Ῥεϊβεεί, Πείπὰς δαΐετα, δἱ οὐριόδρομῶν βοτίδεα- 



μου Οὐοαίς 





(ϑ8έ--- 990) χδ 
δρόμον ἰς ὄρος, ἐς ὄρος ἔμολεν, ὦ Βάκχαι, οϑο 
τίς ἄρα τιν ἔτεκεν; οὐ 
γὰρ ἐξ αἵματός γυναικῶν ἔφυ, 
λεαίνας δέ τινος ὅδ᾽ ἣ Γοργόνων 
-Διβυσσᾶν γένος, 
ἤτω δίκα φανερός, 985 

ἄππι ρυΐϊδθαὶ ΕἸπιβϊςἶτι5, πεοεβϑαγίο βεσιιθηβ σε 
505 ΑΙ Περ εγαὶ ςοπδιἀδηάι5, Νάπι 4αδε γἕβροι-- 
ἄετε εἰδὲ ναι, 

τίς ὅδε Καδμείων μαστὴρ οὐριοδρομᾶν; 
“τὸ φοφὸν οὐ φϑόψῳ χαίρω ϑηρούουσα, 

χεθροτιδεγεηὶ ἰῃ χωΐδετη 5ἰδὶ, δὶ πιδίγαχα εχ ἀό-- 
«Βηνίο εἰ ἰαπυδίοο ᾿βοβιίου μορβίοο δοϊπροβίξαχη ε5- 
δεῖ: δεὰ ἰὰ τῷ δεοιὶβ εβ88 βἰδίπθιηυδ, ἰῃπι ἤη8} 15 
ΕΥ] αἰνὰ Ὀγονίς τυοπδῖ, πα ἰοηβα 6886 ἀεβεβάξ; 
ἴῶπι ΠΠαὰ εἰᾶτή ϑααᾶδι, ἡαοὰ εὰ Φγ}18Ρ8. ἰπι 56" 
᾿πεηΐοπὶ νογϑιιπὶ οοπίεοία, οοηϊἰππὸ8 ΒΑΡειηυδ. 
ἀος ιτοῖοϑ. Ια διξορμα ἔδοίϊς χαίάεω οα οοὰ, Ρα]: 
δεγίρίαγα γεβιίεαί ἀοομπιίδειβ ρμοββοῖ, μος ταϑάο, 

μῶν εἰς ὄρος, εἰς ὄρος ἔμολεν. ὦ Βάκχαι, 
φεὰ ναῖδε {Π|ὲ ἰαπιθῃ ἱπείεξδωβ ρτορίεγ Ἰοήβατε 
παϊεσα ἰῃ δπδοζαβὶ οοἰ]οσδίατω, ἰοηρ γϑὶ 86- 
φαεαίθ. Αοοοάϊε. φαοὰ νεγβιπι. {μὰ οὐριοῦροτ' 
μῶν οραιϊοπεπὶ δὰ ργαβᾶε ἱεπαίίαίεπι ἀεμι ες, 
σίας νὐιο ταοβεγείαν, φαὶ οὐρισᾶρομος εἰς ὄρος 

εἰς ὄρος. ἔμολεν δοτίΒετεῖ. δεὰ ἴδε πες 8ἷς φυΐ-- 
ἄεπι. εἰερ αηίε5 ἐγαπὶ τιιπιεγὶ, Οὐδγε. ροδαΐ, φαοᾶ 
εἰ ἦρθε ῥγίάοπι οοπίεοεύδι, εἰ Μαιμίας ἀξᾷιι,, 

985. Οὐοὰ ΑἸδίπα Βαῥει, λεαίνας δέ γὲ τινὸς, 
ἃ ταξιγὶ οογγεοίογε ργοίεοϊατα εθ8ε, ὧοπ υτήες 
τοβα οδ!!οολίαλι τινός οβἰεπάϊι, ΕἸ νἱτίο τηδᾶε-. 
ἴα δογίρίαγα͵ οοάϊοἰ5. Ῥ4]. γέ οπηἰἐἐεδεῖδ.. Αἰάὰς 
ἴἄοτα εὐάεχ ἥαυπὶ ὅδ᾽ αἥϊο ἔφυ ἀάάαι, ςοἸΠοοανέ 
βᾶτις νόθεπὶ Ροβὶ τινός. 

Η 

πε μων  καρακοῶ 



χιά (991 --- ᾿οο0) 
ῃ 

ἴτω ξιφηφόρος, 
φονεύουσα λαιμῶν διαμπὰξ , 
τὸν ἄϑεον, ἄνομον; ἄδικον ᾿Εχίονος 
γόνον γηγενῆ" 
ΜΡ." ,,, ντισεροφή. ,.ς 

990 ὃς ἀδίκῳ γνώμᾳ, παρανόμῳ τ᾽ ὀργᾷ 
περὶ τὰ Βάκχ᾽ ὄργ᾽ ἃς ματέρος 
μανείσᾳ πραπίδι 
παρακχόπῳ τε λήματε στέλλεται, 
τὰν ἀνίκατον ὡς κρατήσων βίᾳ 

995 γνώμαν σώφρον᾽, ἃ ϑνατοῖς ἀπροφάσι- 

9βο, Τὐμτὶ Ηὶς γόνον, ἐπ᾿ δπεϑίορμᾶ τι 
δ ΑΠεγαίτγαπι αἰτορίηπε Ῥοπεηάσπι ε556, γεοὶς ἰα-- 
ἀϊεαὶ ἘΠεπβΙεἶτι5.. 

901. ΓΑΒ τὶ περὶ τὰ βάκχι ὄργια ματρός τε οὔ. 
1ἃ, τεσερία δοιαὶ ἱρεγὶ εοπίεοΐωγα σά ρτὸ τά, πιεῖ 
Ῥεοβαπάμμῃ νἱδερδίων ἰπ ΕἸεπι. Ὁ. ΝΙ͂. Ῥ. 65, ἕια 
ἀξ ὄργια ἀυαθυβ 6γ}Ρ 5 Ἰρεοπιιποίατδια, 875: 
τικεβίαι ἔΠᾶτα., εἰϑὶ Ττδτίογειη, ἰδῶ ὯΟπ ΡΙᾶπε 
περυάϊαίδτι. ἃ ροεῖῖ5 ε886., εἰϊατυπαπι ογεὰο,. δοὰ 
βοὸς παίάετα εχεπιρίαπι ἰρδὲ ἤσης τεϊϊοίο, ποῖ 
Ῥγορίευ ϑγιηϊξεδίη,, δεὰ Ῥυορίεῦ βεπβασῃ, Νῶπι 
αἰεὶ διέψαλτα ταϊϊοπετι ἀρεγαῖξ Εἰπιδϊ εἶα, {πὲ 
Βς δεπιεῖδε ογβία, νεὶ εἰΐατιι Ἀμδδς, φυδιηφυᾶπὶ 
ἂς μδο ἀἰθιοἰ  α5 ρεγοαδάεθίε, οοταπιθσλογαγὶ ρο- 
ταεγίηϊ, ἰδτηθη, αὐ ΒΠεα ρίδης ἃν βος Ἰοζὸ αἱίεμα 
ἄογει, ἰξὰ ϑεγμεῖαε βαϊίειη ποὰ ἀρίδ εβὲ τπεπιΐο, 
Ὑίάεον πὶ μϑες ἰΐ8 εἰηερδβ86, υἱὐ ἰὰ ποπιῖπε-. 
ἴων, αοὰ εἰ Παὶς Ἰοςο σοπνεηϊεη  ἰββέπητιπι, 88-- 
ἐγ ἃ Αρδῦε Βδοοβο ςεἰεβυδίδ. 

᾿ ἌαΙξο εχ ΑἹὰ.. τὸν ἀνίκατον. Βερερὲ 
βογίρίαγαμι οὐὰ, Ρ4]. ΡΊςῃα ἱπιεπραηχεγαμὶ οάϊ- 
ἴοτεβ ροβδὲ βίᾳ, υδὶ ΑἸάμβ τεοὶς πα ]]απὶ ἰπίετ- 
Ῥυποίοπεπι Βαθεὶ, , 

496. ΑἸ4. γνώμαν σώφρονα, ϑάνατος ἀπρο- 
φάσιστος, εἰ τὰ «τι ϑεῶν ἔφη, βροτείῳ τ᾽ ἔχειν 
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στος εἰς τὰ ϑεῶν ἔφυ, ᾿ 
βροτείῳ τ΄. ἔχειν ἄλυπος βίῳ. 
τὸ σοφὸν οὐ ιφϑόνῳ χαίρω ϑηρὲύου- 
σα" τὰ δ᾽ ἕτερα, μεγάλα φανερὰ τῶν ἀεὶ 

. 

ἄλυπος βιός. Ἐχ Ἠετναρίοιια δεσιῃᾶα πιοπανὶξ 
εἰς τὰ τε ϑεῶν. ῬΑ]. εἰς τὰ ϑεῶν. δε τηαϊεὶ 
ταῦϊα εοηϊεσεζιιπξ, οοταταειπογανὶϊξ ΕἸπιϑϊεῖαδ. 
ΝΙΒΙΙ Π]ογαπι δαὶ τπεῖγο, δαὶ ϑδηϑαΐ εχ οπππΐ 
Ῥαγιὲ βαιίβζαοϊ!, Νδο τηίγαχυ, ἥιατι ποὰ δὲί-- 
τηδανετιἰβϑόπι ογ "εἰ, γνώμαν σώφρονα οὰπι ρτδὲ- 
«εἀφηλθυ5 φοἤδογεγο. Ἀεοδρέο ᾿ριτὰγ δὲς ταὶ ϑεῶν 
ε οοά. Ρα]. οδείεγα ἔδοὶ! ταυϊδιίοηε τεϑίϊταὶ, δδη-- 
85 εβἰ: μῇ ἐπνίοίαπι Ψὶ δμρογαίμιγμδ᾽ ρίαπε τπὲπ’- 
σπι, (Βδοςδί βϑσγα δβοϊ!οεὶ ςεἰεδγδηἑϊα πη) ἁμαῖ, 
πεογίαἰϊδιιδ πιο ργαείσχίι ἐπ γοδωα αἰνίπδα ἀδέτο-- 
εἰαπάα, αἀ διπιαπαπιφμα. ψίξαπι ἀχρέτα πιαὶὶ δεῖ; 
εαπι βαδεῖ. 4 ᾿ ᾿ λα 

99. ΑἸΔ, τὰ δ᾽ ἕγερῶ μεγάλα; φανερὰ τῶν 
αἱὼ ἐπὶ τὰ καλὰ βίον ἦμαρ εἶν νύκτα τ' εὖ ἄγοντ' 
εὐσεβεῖν" ῬΑ]. ἀξὶ οἱ ἄγουντ᾽. Ὑεβεταξηίεῦ ἐογαὶξ 
Εἰς Ἰοοιβ ἐπίθγργθίεβ, ἴπ ἄπο δἱ ἀϊϑεϊμοιίοπε δοσ-- 
τεοῖα νεβιἰρβία βεχαϊπιαν ςοὐϊςΐα ῬΑ]διίωὶ, εἰ συπὶ 
Βεϊβκίο κατά βεγιθίμιδ ὑχγὸ κάζά, ὑἱδ} δββζασί. 
εβἴ. ἰδ πὶ ΑἸάϊπα οοττεοιοτγὶ ταειξογαπι ἀἐθε: 
ἴατ. Εὖ ἀγοῦντ᾽ δαΐετα ἐπ ἀπῦχη νεγθαπι οὔηὁ 
ἀγαβεπάσπα, Ἔο ηδαπι. αἰϊὶ ψβὶ, οαπα ΓΒθαςτΙ 
ἴῃ ποεϊβϑίτηο νϑγϑὺ, αὐτὸς δ᾽ εὐαγίοἐμὲ καὶ ὃ - 
σιν ἅδοιμι, ΧΧΥ͂Ι, 5ο. Τῶν ἀεί ἰμιε!!ρε τῶν ἀδὶ 
παρόντων. (οηδιγαοιίο ἐπὶ, τὰ δ᾽ ἕτερα, φανερά ἐστί. 
τῶν ἀεὶ μεγάλα ὄντα ἐπὶ τὰ κατὰ βίον. Πος αἰεῖι: ναϊάδ 
ἀεἴεοίογ αἰείογα δαρίοπεία σοποδοίαπάα: δοἃ αἰερα 
ἡΠα ἀρεγία ἱπέθρ σὰ, φιαξ φμοάφιδ ἐξπιρίι ξετί, 
πιώβπίιπι πιοπιεπέμπι βαδεπὲ αὰ Ψιέαδ δἰαξωπι, ἃ 
πιώπθ αὰ ποοίεπι ριίγα πιατιῖα ρέμπι 4886, ν 
ἕσπιηιιθ, 4μαα ξοπέτα Κα» ἱποίϊξδα αἰπὲ, οοἴδτα ἀδοδ. 
᾿Αὰ τῶν ἀδί ῥτορτίβ ἐμιειΠρὶ ἀερεὶ μεγάλων ὄν- 
των, ἰ. ε. ἱπίοτ εἃ, 488 ΟΝ ρυνὰ αἰϊχαϊὰ 

ν ἣ 3 
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τοοοῤπὶ τὰ κατὰ βίον, ἧ- . 
μαρ εἰς νὐκτὰ τ᾽ εὐαγοῦντ᾽ εὐσεβεῖν, 
τὰ δ᾽ ἔξω νόμιμα δίκας ἐχβαλόν- 
τα τιμῶν͵ θεούς. 
ἤτω δίκα φανερός, 

Ἰοούζγω ξιφηφόρος, 
φονεύουσα λαιμῶν διαμπὰξ -. 
τὸν ἄθεον, ἄνομον, ἄδικον ᾿Εχίονος 
γόνον γηγενῆ. 

ἐπῳδός. 
φάνηϑι ταῦρος, ἢ πολύκρανος ἰδεῖν 

τοιοδράκων, ἢ πυριφλέγων 

εοπήεγαηί δὰ ἐεϊοἰξαΐει υἱῖϑ΄-, Ρ]ατίπηιαπι οοπ- 
ἔτι. Π ἃ δἰεεγτιπι, ρἰεἰαίεπι ἀΐςο. Νϑται τὰ ἕτερα 
ὉΡΡοπυπίαν βαρίεπίϊδε 1}, ἀυαπι τποᾶο ἀϊχεγαί. 
Βεπίεηιία εβὶ εδάστα ἔδεσε, φυάε δυρέα ψεγβ. 455, 
ϑαρὶεπιίαπι επὶπὶ ἱπέο!]ἰρὶς Π]ὰπι, ἅπας οοχαΐεπι- 
Λὶα “ἀρεξειίείοπε Πἰρεγία8 ἀε ἀἰϊ58 βοαῖς. Α φυὰ 
εἰδὶ 8ὲ ἤθη ΔΡἤογγεγε ζδϊδιυγ, ἰᾶπιεὰ ργάδβίλγε 
αὰ νἱίαπι δἰπε {πιοτὸ δροπάδηι ἀϊοῖς 5ἰπιρίίοεπι.. 
ἤϊοτι ρἰδιαίοτα, χαδὲ ογεάεγε ἂε σέραβ ἀϊνίηϊε, 
'παπὶ ποῦ ογέδεπὰο ἐπ ροδηᾶβ ἱποίῆθγε πιδὶὶὶ. 
δεῖνα ἦμαρ εἰς νύκτα τεοῖε πιοποῖ ΕἸταβἸεία5 εἰ: 
ξυϊδοῦτε ράγ ἀἷσπι μδφια αἀ ποοίσπε, ἱ, 6. ἰοῖο ἄϊε, 
τέ δαΐεπι, υοὰ δεαχυίίατ,, τεβροπάεπέεμ -δἰδὲ 
ΔΡερὲ ραγίϊἰσα]δπι, δε εβὲ ἰπ αἰΐεγο σπδαιδγο. 

Ἑδπὶ γεγο ποῦ τεοὶς οεηϑεὶ τέ εβϑ6ὲ ἄεβεγε, ἢὲ- 
Βερϑὶ, δἱ ρζο {]ξ5 τὰ ἔξω νόμιμα ϑίκαε ἐαβαλόν.. 
τα ἐοηἰγατίατι Ῥοθίϊατα εἰδεὶ, 6. ς. τὰ δίκαια 
σεέρξαντα. ϑὶς επἰπι ἀβρφβϑεῖ ορροϑίεἰο. Ναδε 
ψετο, ἥσυτ ἀϊχοτίι εὐαγοῦντα, εἰάτια ψΈγθο ΟἹ 
Ῥοπδὶ δβεπιεηϊίαπι, ἰπ ἃ σοπίγατίαπι, τὰ μῇ εὖ- 
αγῆ, ἱπεδῖ, τὲοὶε εἰ πιδοεββασγίο δὲ ἰηΐεγε, αχυοά᾽ 
Ῥυωερβτεδθὺ τέ ἐεβρόπαῤαϊ, “ ; 

γοοϑ. Ὑἱὰο Δὰ ν: οδσ.,͵ 

ὦ Ἐν 
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ὁρᾶσθαι λέων." . 
ἴϑ᾽, ὦ Βάκχε, ϑηραγρέεᾳ Ἠαχχᾶν 
γελῶντε 
προφώπῳ περίβαλε βρόχον, ἐπὶ ϑάνασι-. . 
μὸν ἀγέλαν πεσόντα τὰν Μαινάδων. χοιδ 

ἉΦΓΓΕΙ͂ΟΣ. 
Ὧ δῶμ᾽, ὃ πρίν ποτ᾽ εὐτύχεις ἀν᾽ ᾿Ελλάδα 
“Σιδωνίου γέροντος, ἃς τὸ γηγενὲς 
δράκοντος ἔσπειρ᾽ ὄφεον ἐν .γαίᾳ Θέρος, 

τοι5. ἴῃ ΑἸάΐπα μοβίγεπιΐ γεγϑα8 εἰς ἀἰνίὲ 
βαπῖ:᾿ Ν 

γελῶντε προτώπῳ 
περίβαλε βρόχον, 
ἐπὶ ϑανάδιμον ἀγέλαν 
πεσόντα τὰν Ἀαενάδων. 

ΝΌΠα5 ἰπ μἰϑ παπιργὰβ εθ. Αρέγίατῃ γεγο, ἢ-- 
αἰγὶ ἐροάιΐῃ πυχπονὸ ἀοομπιίαςο. Ιδηὰε τεόϊε 
Μιαες Μαιιδίδε ἱπ' ἀϊτιο8 νεγέαβ οοπἰτπηχίς, χαογυπη, 
τἰπιὰβ ροϑὲ ἀπαπὶ ΒΔρΟ έτη δέν ἀπ ρΗἰ γδομαπι 

βμισα5 ἀοεμπαοίοα Βαβογεῖ, ἐκ φαΐραν ρεάϊρια ῥά: 
τὐπάὰ8 οοτηροβίτυ8 651. Ἐξ δερᾶγανὶ {ΠΠ᾿ πὶ ἀὐα-- 
ῬἈΙΒΣδομυίη βἰνε τεοϊία8 Βδοομιατα. ἃ δος πι8, 
πιρααΐα ἴῃ Ἰόξεπάο οοπίυτ θείαν, ΡΥΐπετβ ἐροάϊ γψὲτ- 
σαϑ εἰἰ ἰαταβεϊέριβ, βεσαπάι ἰφτηβίοιιβ ἴοι 
τιόρίσα, ἰερεΐαβ ἀροταΐτβ, φαδτίαβ εχ απίθρα- 
ὅϊο εἰ ἀοςξιπιῖο ἔδεϊαϑ, [πὰ ὅπε ἐροάϊὶ βεγνανὶ πε-- 
σόντα, υοά 4αὶ ἱπ πεσόντι τηυίαταπὶ ρτορίετς ἀ4-- 
ἀναπὶ δφηραγρίτᾳ, δαὶ αὶ Ῥτορίες ἀοουιδβαι ἐντὶ 
πεσόντα ᾿δετ᾿ ρβεγυηὶ ϑηραγρέταν, αἱ Μαιιμίδε, παι 
νἱάδηϊον χαδπιοτδα ξαΐβδρ᾽ τιβὶ αὐ ϊϑδίπιας δοσαϑαι! τὲ 
δαχα βαϊίνο οαπεοοίδιομίε, ἀδ 4υα 4αστα ΒΓαπ- 
οἰκίνι5. δὰ ϑόρᾷ. ΕἸ, 48ο. ἔτι 4}11 δἰ 8 Ἰοςΐ8 ἀξ-- 
χεγαη!. Περῖα διΐοτη {]αίι8 φοὶ Βίο δοσιβαείνῃδ, 
Ιαἷα Ῥεπάεὶ εχ εο, ψυοά Ἰαἰεὶ ἱμ νεγὶ5 περίβαλδ 

ἀρόχον, ἀαοὰ εοὶ ἄλεσκε, 
ἴο δ. Τλδτὶ ὄφεος, Ἀερερὶ Βαγηεαῖ ςοῃϊεοία.- 
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ὥς σε στενάζω, δοῦλος ὧν μέν, ἀλλ᾿ ὅμως 
χρῃοχθηστοῖσρ δούλοις συμφορὰ τιὶ δεσποτῶν. 

ΝΝ ΧΟΡΟΣ. 
τί δ᾽ ἔστιν; ἐκ Βακχῶν τι μηνύεες νέον; 

Α{ΦΓΓΕΔΟΣ. 
“Πενθεὺς ὄλωλε, παῖς ᾿Εχίονος πατρός. 

ΧΟΡΟΣ. 
ὦναξ Βρόμιε, θεός, Θεὸς φαίνῃ μέγας. 

ξαπὶ ὄφεον, εἰαἱ ποα Βαδεο αἸϊαὰ εχεπυρίαπι Βα-: 
ἦι5 δάιεοιίνί, ϑεὰ μαες βαπὶ εἰυβιιοὰΐ, αὲ υἱ- 
ἀεδιίαν εἰΐατη βἰπιε ἐχεταρ᾽ 5 διηεηάατὶ Ρό558, 

1ολο, 8]. ῥγὸ τὰ μαβεὶ τῆς, ἰΐα δογίρίαπι, 
τ εἰΐατα ρτὸ τις βοοὶρὶ ροβϑῖι. Οαστα Πὶς νεγς 
55 εἰϊαπη ἐπ Μεάβα ν, δά. ἰεβαίιν, βεὰ δάἀϊαπειίς 
δὲς νεγρίβ, κακῶς πιτνοῦντα, καὶ φρενῶν ἀνϑά- 
πττόται, Ῥογβομιιβ Πᾶςο εἰΐδτω ἴῃ Βαοι εἰβ δἀϊίείεπ.- 
ΠῚ Ρυΐϊαθαῖ, Βοθγδεὰβ δυΐεπι δὰ Αὐίβιορῃδηίς 

Ἰαΐαπι γν, 886. δυϑριοαθαίαγ., εἰϊοϊεμδατι εθθε 
γογϑάτῃ 1οᾶο, αἱ πὴ ξείρεαας εχ Μεάεβ, ψεγὶ 
δἰμα!! οι, δὶ οχ 5 δἰίεγιατι ορίδηάυγα εβὲ, Ρογ- 
δοῃὶ οοῃίεοίατᾳ νἱάἀείαν, φυΐα Εἰς πιο δβὲ ἐγαί- 
φογάτα, αἱ ἠαία ορρογιυμιίαίε οταιίοῃεβ 18}1 5εῃ,- 
εηεία δηΐδης. δες ποη νἱάεο ἰάοπεαπι γαϊίομεπι, 
αν πο ἀεβδαπαυς ἱπ ε0, πυρὰ Πἰδτὶ ργαεβθωῖ; 
φοχαίεβςετε. Νδπι εἰδὶ πομ ἐχρ  ἰοαῖς ἀϊοίαπι εβὲ 
τὰ δισποτῶν, ἰλτδη τεβ ἴρβδα οβιεπαϊξ, ἰ]6 φυϊὰ, 
Ὧι πλία συμφορᾶς, εχ ῬΥΔεβνεθ50 ψοζᾶβαϊο συμο 
φορεῖ ἱμιε!Ἰεῖ. 

1025. Ψαϊρο εχ ΑἸδίπα, ὦ ᾽ναξ Βρόμεε, καὶ 
γὰρ ϑεὸς φαίνῃ μέγας. (ἰοὰ. Ῥα]. οπαίττῖε καὶ γάρ, 
πυρὰ ρᾶγυτη πεγνοβῦσι δι ξαπηεπίαπῃ εϑὲ ππε- 
οτῦτα εοττδοίογί8, φαΐ τπυϊέδε ἀεβεπίῳ ἐπ ΑἸάΐ: 
«ἀϊιίομε βετίρίαγας. Νόοα υἱδείατ' ἰάτηδα ἀαβίϊατὶ 

386, 4αἷπὶ ὑγί πλεῖον δὲ ἢΐς νεῦδυβ. Θυᾶτε ρε- 
'νὶ θεός. υ 
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ΑὙΤΈΜΟΣ. ν᾿ 
πῶς φής; τί τοῦτ᾽ ἔλεξας; ἢ ̓ πὶ τοῖς ἐμοῖς 
χαέρεις κακῶς πράσσουσε δεσπόταις; γύναὶ; χοχ 

ΧΌΡΟΣ. 
στροφή. 

εὐάζω ξένα 'μέλεσε βαρβάροις. 
οὐκέτο γὰρ δεσμῶν ὑπὸ φόβῳ πτήσσω. 

ἉΦΓΓΕΖΟΣ. 
Θήβας δ᾽ ἀνάνδρους ὧδ᾽ ἄγεις ". " 

ΧΟΡΟΣ. 
μεσῳδός, 

ὁ “Διόνυσος, ὃ Διάνυρος, οὐ Θῆβαι 
κράτος ἔχουσ᾽ ἐμόν. ες ἴοδο 

Α{ΨΓΓΈΖΟΣ. 
ουγγνωστὰ μέν σοι, πλὴν ἐπ᾽ ἐξειργασμένοις 
κακοῖσι χαίρειν, ὦ γυναῖκες, οὐ καλόν. 

5 
τοδά, Νοῆ Ορὰβ εγαὶ, υἕ ἢ ἃ Βγυποκίο ργὸ 

ἤ Ῥοβίξαπι τιον β5ἰπιὶ εἀΐίοτε8 τεξίρεγεαὲ, οοηῖγα 
ΠΡΡΟγαπη βάθη. Οπδιμάσαπι Πὲς δἰΐατα ἢ τεσίο 
5ε Βαρεὶ, 

τουῦ. ϑεἰ ]ετὰβ ἐπ ᾿ἶθτο ἂς νεγβ6, ἀοεῆχα. Ρ. 
αδά. Βίο δηιβιγορμίςα συτα ππεβοάο 6886 νἱάπ. 
δεὰ {Πυὰ ποὴ τεοῖς ἔδοϊξ, χαρά εἰΐαπι: ν. 1ο18,. 
Ῥοβὲ ἅπεπιὶ ἐχοίδίββα ππατῃ ἐγ πιθίσιιπη ραϊϑῖ, τες 
ϑροπάετε σὰ φογβϑίβιβ τοι. τοϑ5, Βεβροπάεηξ 
αἰδὶ απίάετι ἰγἰπιειγὶ, δεὰ ἰΐα, αἱ εξ βίγορβδπι 
εἰ ἀπεἰβίγορδαπι ἀπο δπιεοεάδηϊ, ἀπὰ8 δαΐεπὶ πια-- 
βοάππι. ᾿ 

τουϑ, χοἰ ἀΐ58ε αἰϊχαϊᾷ, πιοὴ οὶ ἀυβδίαπι. Νε- 
πε εαΐπι πιαποῖο οοηνεπίς, Ἠΐο' ργδθθεγιέπι, αἰνῇ 
ποῖ ςοπιπηοίο εἰ ρεγέυγ αίο αηΐπιο εϑὶ, δ᾽ 'ο {αδπὶ 
αὐἰπιεῖγο νεγϑὰ αἰ, ϑεᾷ 88:18 εβὶ ἰδ αὶ 
εἰάϊδϑε ραΐατο, πρόμου μόρῳ. ἴδηις ἰπ 
55 Ἰδοῦτδε δίξῃᾶ Ροϑιιὶ, 

νετ-- 
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ΧΟΡΟΣ. 
- ἀντιοτροφή. 

ἔνεπέ μοι, φράσον, τίνι μόρῳ ϑνήσκει; 
ἄδικος, ἄδικα τ᾿ ἐκπορίζων ἀνήρ. 

ΦΓΓΕΙ͂ΟΣ. 
1οξ5ἐπεὶ Θεραπνὰς τῆςδε Θηβαίας χϑονὸς 

Τ᾿ λιπόντες, ἐξέβημεν ᾿ἀσωποῦ ῥοώς, 6 
λέπας Κιϑαιρώνειον εἰφεβάλλομεν, , 
“Πενθεύς τὲ κἀχώ, δεαπότῃ γὰρ εἱπόμῃν» 

1οϑ5. ὙΌ]ρο ἔννεπέ μοι. εοίο, ἱπφαίξ ΕἸπι5-- 
γείαν, Βεαποξίαα ἐνεαν μοι, βϑεὰ πορίεχι: Νίαψ- 
«αίαο, δὲ Εἰπιβιείας, τὲ δοιίεῖο,, ἔνεπέ μοι ῥγο-- 
Ῥίεγεα ργδειυϊε, φαοὰ, αἱ δὰ Μεάεδο ν. 88. αἷΐ, 
ἀγδρίεϊ βοειίςδβ ζουγτηᾶβ εὰ ἴεξε αϑατρανετίως, ὧξ 
«οπητηατι8 ἔσέτὴα ἐπ᾿ Ἑαβετη β6άε χηείγο δάνεγβα-- 
τεῖαν, ργορίον ἔρβατὶ ἐΠαπὶ Ἰοβείι Βὶς ἔννεπέ μον 
τδοίευτο ἀθβεραὶ. Νοπ επίπι αδίψας ρτἰπαίείνᾳ. 

ἴοτπια δοταπιαμίβ εθὶ, δεῶ φοιωπιαπὶς Βαβοίανν 
παδξ ταδρίὶβ εϑὶ πδὰ ζοπιπηαηὶ ἰγἰϊα, Ἐὰ ςβὲ δὰ-- 
ἴεπι ἐννέπεν, υἂξ ἰταρίοί᾽ ἐνέσειν ποῖ ἰδὲ πρὶ 
Ματενὶ ρείπηδ ορὰβ οβϑεὶ, ἀἰχίβϑθε νἱδεαπίας. Ἐδά- 
ἄετι γῖϊο εδὲ οοτπροβίϊοτατη ααυτατηάβηι, ἀξ 
ἀρυσόῤῥυτος͵ Ὀδειϊοτατα ΑἸάϊμα ἴῃ ἄπ Βαΐτις νεγ- 
δμὸ, Ὁδὶ τερεμιίογεβ πΌ]]απὶ ἱπίεγραποιίοποσα μᾶς. 
Μετ, ςοπηπιαῖς ἱμβίεγραηρίι: εἰ ἰς γο]ερϑί δείά 5 
Ἰεγιιβ ἀθ νεῦβ8. ἀόφῆπι. Ρ. 90. αἱ Βίαϊυ8 Βαβετεῖ, 

0 ἀεξεηἀεγείαγ. ΑἹ ποη εβὲ Ὠίΐς Ἰοοὰβ βί τι} 5 
ἥπιο, ααίρης, οααν ᾿ἀείεμάετε ϑείάϊεγας βιαδεῖ: 
Ὁπιρίμοσιιε οἱ ἐμ αβατὴ βεαϊεαϊίαπι ςοπία;ριῆ- 
ἴατ δὶ ἀιο νογϑαβ, ὯᾺ]10 ῥϑοίο εχθυβαγί ἨΙ αι. 
οἴεδι. ψεγατῃ ποπ ςΟΗδεγεηὶ. Ρχγΐπιο ἐπὶπὶ νογδυὶ 

Ἰρίεγγοραὶ Ἵβογαβ, χαοπιοάο {|| ῥδίσιει ναϊὰς 
εμΐπι σαρὶ! σφορποβοογε, Τάχα αἰΐεγο νέγϑὼ δὰ 
ἔα, 4πλε πιυιποίιι ἀἰχογαὶ, γέβρομάεϊ : ἰωγε 8ὲ 
ἔϑυδετγε τπογίς εἰας ; ἱπιρίαπη δαῖτ ἔαΐ58ε, εἰ ἱπι- 
Ρία ε88ε [ἀοϊπογὰ τηο!τὐπη. ὦ 
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ξένος Θ᾽, ὃς ἡμῖν πομπὸς ἦν θεωρίας. 
πρῶτον μὲν οὖν ποιηρὸν ἵζομεν νάπος, τοάο 
τά τ᾽ ἐκ ποδῶν ᾳιγηλά, καὶ γλώσσης ἄπο ὁ 
σώξρντξᾳῥ, ὡς ὁρῷμεν οὐχ ὁρώμενοι. 
ἦν δ᾽ ἄγχος ἀμφίκρημνον, ὕδασι διάβροχον, 
πεύκαισι συσκιάζον, ἔνϑα ϊαινάδες ᾿ 
καθῆντ᾽, ἔχουσαι χεῖρας ἐν τερπνοῖς πόνοι» χγοάδ 
αἵ μὲν γὰρ αὐτῶν ϑύρσον ἐκλελοιπότα ᾿ 
κισσῷ κομήτην αὖϑις ἐξανέατεφον. 
αἵ δ᾽, ἐκλικποῦσαι ποίκίλ᾽ οἷς πῶλος ξυχά, 
βακχεῖον ἀντέκλαξον ἀλλήλαις μέλος. 
“Πενθεὺς δ᾽ ὃ τλήμων, θῆλυν οὐχ ὁρῶν ὄχλον; χρῆο 
ἔλεξε τοιάδ᾽" ὦ ξέν᾽, οὗ μὲν ἕσταμεν, Ν 
οὐκ ἐξικνοῦμαι Μαινάδων, ἤσος ὅσον: 

τοίά. ΥἹ τηλθεῖς ἴῃ Ἰοοίς ἀριίτα ῥγὸ ραβείνί5 
Ῥοϑίία᾽ εβϑὲ ἰπϊτρτοίεβ ποι τθοίο ἰαἀίσατι!, ἰϊὰ μα 
φδοῆσοι πρὶ συσκιάξον ποη εβὲ Ρ.Ὸ συσκιαζόμενὸν 
ἰοϊατα,; 8εὰ βἰριίβοαϊ μπιόγαπι Γαοίεὴδ. Νουποθ 

ΧΙΩΨΙΣ χ48, ἀμπελόεις τότε Βάκχος ὀρειάδος ἔνδο-: 
8ι λόχμης ἀρχαὶην ἐλάτην ἰδομήκεα γείτονι, πέτρῃ 
δένδρον ἰδὼν περίμετρον ἐγήϑεεν, ἧς ὑπὸ θάμνῳ 
ἀγχενεφεῖς σεετάλοισιν ἐπεσκιόώντο κολῶναι. 

τοώδ. Νοππαβ. ΧΙΟΥΊ. 158. καὶ τότε Βασσαρί- 
δέσσι χοροίτιδες ἤλυϑον ὥραν" ἀλλήλαις δ᾽ ἐκέλευ" 
ον, ἀνεξώννυντο δὲ πέπλοις, νεβρίδα δ ἀμφεβά- 
λοντο. 

1οδ2. Απίς Βγαμοίκίυχη σαῖσο ὅσο, μόϑων. 
ΑΙ. εἰ Ραὶ. ὕσος νόϑων, ΜῈΠΕῚ ται] οὐπίεξε- 
ταῖϊ, οχ φαΐδιιΒ Μυβργανὶ ὅποι μόϑων 581 “σαὶ 
Βἰαςεδὲ, [8 τερυΐεξ γο πὶ, μόϑων ποὰ ἐββὲ πο-- 
τῶθη ἰῤδροεάϊδο σοπνεηΐεῃβ. Μεϊΐὰ8 ἐδοίεγῖ5 Ρογ-- 
βοπυβ, ὅσσοιν ἀϑρῶν, ἐπ πὸ ἴατυθπ Εἰπιβί εἶν 
ἴατε τοργεμεηᾶϊὶ ἱπυιβίϊδίαπι ἀυδ]επι. Ὄθσσοις χαΐπ 
ψεγαπι δἱζ, τπδὰ δεηϊεπιϊα' ἀυθίιαγὶ ποῖ ροίεδὶ. 
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ὄχϑῳ “δ᾽ ἐπεμβὰς ἐς ἐλάτην ὑψαύχενα, 
. ἴδοιμ᾽ ἂν ὀρϑῶς ῶαινάδων αἰσχρουργίαν. 
χοῤῥεούντεῦθεν ἤδη τοῦ ξένρυ τὸ ϑαῦμ᾽ ὁρῶ. 

λαβὼν γὰρ ἐλάτης οὐράνιον ἄκρον πλάδον, 
κατῆγεν, ἤγεν, ἦγεν εἰς μέλαν πέδον. 

ΜΙδὲ Ἰϑηϊβοίπηατη υΐβατη 65, ὄσσοις ὅσον. Ομαπ-- 
ἕωπι οομἐα, ἱπιααϊῃ, ποῖ ἀαϑαφιιοῦ Μά, . 

χοδᾶ. Αἰὰ, ὄχϑον δ᾽ ἐπομβὰς εἰς ἐλάτην. Ῥαϊ. 
ἄχϑων δ᾽ ἐπ᾽ ἐμβὰς εἰς ἐλάτην. ἘἸπιοϊοϊα5, φαοὰ 
ἀγδρίεἱ ἐπ τπεῖγο ἰδτηθίρο δαὶ ἐγοομαίοο ποῖ ἀδαγ-- 
Ῥεπὶ ἐς ἐλάτην εἰ δἰπη!]}ΐα, εχ ΤΥτνἈἰ τε οομίεοίατα, 
υδτα εἰΐατη Μαββτανίαβ, Βίαποκίαθ, Μαμμίας 
τοβατιηὶ, ὄχϑον δ' ἐπεμβὰς ἢ ᾿λάτην εἀϊάϊι. 
ἰεαυμίαπι, αὶ ὄχϑον δ᾽ ἐπεμβὰς ἐς ἐλάτην ϑοτῖ- 

Ῥεμάυπι ραϊαθαὶ, Ῥοτβοηυϑ εἰ ϑομδείεγιβ βεχαπεῖ 
βυπιξ, Ἐδοίϊε οοποεάαπι ΕἸπιδ]είο, ἰπ ῥἰεγίβαυ 
Ἰοείς, ἰῃ φυΐδιαθ ἐς ἐμό Ἰερίίαν ἀρὰ ἱταρίεος, 
εἷς μὲ βογἰ βεπάατι ε886, 4αυπὶ σαίάθτὰ τι] 68 
Ῥεγβοπαγαπὶ ὀρροβίεϊο : βεὰ Βας βἰσιδὶ ορὰϑ εεϑεῖ, 
ὨΟὴ ογεδατι ἐ05 Τοξουτηϊάαβ8ε ἐς ἐμέ. Αἱ πο 
τουϊίυτα Βοος εοπέεγὶ δὰ ᾿ἰαβείδοειδπάππι ἐς ἐλάτην, 
δἱ φυϊάετη ποῖ 88:8 εγαὶ, ἐς ἰϊα δο]οσαίαχα ἐπη-- 
γόθᾶγε, πἰβδὶ εἰΐδτι οβίεπάεγείαγ " τεοῖς εταβίπ 
ἰεγὶ ἴῃ ργίχηα δυ] θα 1415. ποιαϊπίϑ, 44]ε εβὲ 

ἐλάτη. ἤδα δαἰπὶ ἰπ ἀθονὶβ νοσαθα]ὶ ἰπίτῖο εγᾶ-- 
ἰδ υιϑίἐαὶδ εβὲ, βεὰ ἴεγε ἴῃ 5010 διιβπιεπίο εἰ ργϑε-- 
Ῥοπίιίοπε εἶνε πυᾶα, βίνε δἀβιδεγεπίς νοοὶ δοϊωρο-- 
δἰιαε. ἘλΠ ἀυσπιηύαται φαρτὰ ἀϊχί! Ἑατὶρίἀε5 τ. 
916. μάτηρ πρῶτά νιν λευρῶς ἀπὸ πέτρας ἢ σκο ὁ 
σπος ὄψεται, ἥχεπι Ἰοοιπ ἀρὶς δοπαραγανίε 

ἘΠπιϑ! εἶα, ἰδτηοπ Ποὰ βεηαϊταν ἱπᾶς, ἰς ἰᾷεπι 
ἀἰοὶ ἀεβυΐοεα. Οὐατιοβτεπι ὁβο ορέϊταΐ οοαϊοὶς 
Ῥαΐ. βοτίρίσταπι βτορίαδ εφυεῃάατα ταῖα5, ὄχϑῳ 
δ᾽ ἐπεμβὰς ἐς ἐλάτην δοτίροὶ. 

1οδθ. Νοπῆι5 ΧΙ. 152. ἀκρότατον δὲ κό- 
φρμβον ἀφειδέϊ χειρὶ πιέζων, εἰς πέδον, εἰς πέδον Η ᾿ 
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κυκλοῦτο δ᾽, ὥςτε τόξον, ἢ κυρτὸς τροχός, 
τόργῳ γραφόμενος περιφοράν, ἕλκῃ δρόμον" 
ὡς κλῶν᾽ ὄρειον ὃ ξένος χεροῖν ἄγων, 1οθο 
-- τῷ 

1058. ΑἸά. κυκλοῦτο. Ρᾳ]. κυκλοῦται. Αὐρ- 
χαεπίατῃ Βγιαποκίν8 εἰ ΕἸπιϑ]εἰα5 δαϑϊἀεταπὲ. Ὑἱὰα 
Ῥεακβαιϊομσαι. : ᾿ ᾿ Ν 

,1ο59. ΑἸδ. τόρνῳ γραφόμενος, περὶ φορὰν ἕλκη 
δρόμον, βιν ταόνας Ταρ θα ἀρ, μεσ τοῦ ἤλμν ἃ 
Ῥτίπιδ τοᾶπὰ βογιρίαμη νἱεγὶ αἱὲ ΕἸπιβ! εἰα8. Ρ]ε-- 
τίχαε, ἡμπυχ περεφοράν ποι 60, 400 οροτίεβαῖ, 

τεεπὶ, δρόμου β8ογίρβεγιιπξ, πὶ Μαϊ δ, χαὶ 
ἀεαϊι περιφοράς ἕλκεν δρόμου, εἰ ΕἸπμο]εία8, 4υΐ, 
εοάεπι ταοᾷο, 8εὰ πυϊηόγο 5ἰπρυίατὶ περιφοράν, 
βογίραίε, ἰβείπραεπήστπι γεγο ροβὶ περιφοράν. 
Οοπίαποῖίνιβ δαΐεπι ἐφηίαπι ἀθεϑὲ αὐ ροβίπαθεπ-σ 
ἀι5 εἷϊ ἰηδίοαῖϊνο, αὐ πραατη εὸ ργαθβίοι. ϑαὶϊα 
φαρ!ἰσαΐ ἀξ μος εἰμβ ἱπ φοιῃραγαιοηίβεβ αϑὰ 
ἅπ ἀϊ89. Π|. ἂς Ἰερίβιυδ φαϊδυαβάδιη βεγιηοηὶβ Ηο-- 
ταοτίοὶ, Νοα ροϊεθε ὀββοιγατη 6866, ἀδ τοιίβ 
ϑο!ἀϊ8. πυΠοβχὰς Βαβεπιίδυιβ γᾶϊοβ βογπιοθθπι 
ε38ε,) 4088 ἸΟΥΠΑΡῚ, υἱ τοϊμπάδε ἤαπὶ, πϑοεβ80 
τι. Ηος ει, υοά ἀϊοίξ, τροχὸς ἕλκει. δρόμον, 
τόρνῳ γραφόμενος περιφοράν. Νατὰ ἰφθαϊα, εχ- 

ἃ Ἀεγὶ ἀεθαι σοῖα, οἰγοαπιδβίιαι, ἀιπιηας ἰᾷὰ “ 
» ϑάπηοϊιβ. ἰογπιιβ ογβίϊατι ἱπβογί διε δας. 

δἴχαε δ) εἶυ8, τιϑχὰς ἀππι τεβεοῖα δἰπὶ οτῃπία, ψαδε, 
φυπὶ εχίγὰ ογρδπι. Αρρατγοῖ δαίεπι, τ μου 
περιφοράν, τιοτε περιφέρειαν ἀἰϊκεεῖ!. Ναπι εἰδὶ μου 
Ῥοβίεγίοσε ποπιῖὶπε αἱ ροίμεταὶ, ἰδπγεῦ πιϑ αἱδ 
περιφοράν ἄϊοετα, χυοὰ ποι Πἱπεᾶτα, ιδ οἶσοα- 
Ἠὰι5 ἐετταϊπαγδίυτ', δεά ἐρϑαπη ἐΠ]απὰ ρατίεπι ἱπιεὶ-- 
Πρὶ νόϊεθαῖ, αϑε, χαῦπι ἤδοῖα εβὲ τοῖα εἰ οαν-- 
ταὶ «ἀάϊιᾳ, αἰγουταραιατ. 

τοθο, ΑἸά. οἷρ. ῬΙοτίϑηιιθ ρἱασαίε ὡς, τεοῖδ, 
δὶς εηἰπη βοίεηξ Ὁγαροὶ ἀμρ]ίσοπι ἀροάοδίῃ ἴδ 
φεγε, ἥἡαάγιπι δἰίεγᾶ ργδεοεάϊε μτοίαβὶπ, αἰΐετα 
βεχαΐατ. Ψιάε δὰ Αὐϊΐρ. 601. το28. ΕἸπιδ εἶα 
ὧν Ῥγδείαϊιι, ἰὰ τὲ ἰάεπι χαοὰ ὅδεε εϑϑεῖ. 



τά (1οθγ --- το81) 

ἔκαμπτεν εἰς γῆν» ἔργματ᾽ οὐχὶ θνητὰ δρῶν" 
Πενϑέᾳ δ᾽ ἱδρύσας ἐλατένων ὄζων ἔπι, 
ὀρϑὸν μεβίες διὰ χερῷν βλάστημ᾽ ἄνω 
ἀτρέμα, φυλάσσων, μὴ ἀναχαισίσειέ νιν. 

τοδδόρϑη δ᾽ ἐς ὀρϑὸν αἰθέρ᾽ ἐστηρίζετο, 
ἔχουσᾳ νώτοις δεσπότην ἐφήμενον. ν 
ὄφϑη δὲ μᾶλλον ἢ κατεῖδε αινάϑας. 
ὅσον γὰρ οὔπω δῆλος ἦν ϑάσσων ἄνω, 
ψαὶ τὸν ξένον μὲν οὐκέτ᾽ εἰρορᾶν παρῆν, 

χογοέκ δ᾽ αἰϑέρος φωνή τις, ὡς μὲν εἰκάσαι, 
“Διόνυσος ἀνεβόησεν" ὦ νεάνιδες, 
ἔγω τὸν ὑμᾶς, κἀμέ, τἀμά τ᾽ ἔργια 
γέλων τιϑέμενον. ἀλλὰ τιμωρεῖσϑέ νιν. 
καὶ ταῦϑ᾽ ἅμ᾽ ἠγόρευε, καὶ πρὸς οὐρανὸν 

τογδκαὶ γαῖαν ἐστήριξε φῶς σεμνοῦ πυρός. 

1οῦ4. Νομπὺ8 ΧΙΥ. 155. κατὰ χϑόνα δ᾽ ἔχ- 
τοϑι Πινϑεὺς (ἰιϊς ἀξεοὶ αἰϊιι!4) ϑαλλὸν ἀερσι-. 
πότητον, ἐπισφόγγων δὲ φορῆα ὕψι τιταινομένων 
ἐδράξατο χειρὶ κορύμβων, “καὶ πάδας ἔνϑα καὶ ἔν-- 
ϑα παλινδίνητος ἑλίσσων, ἄστατας ὀρχησέῆρε τύ-- 
πῳ κουφίζετο Πενϑούς, : Ν 

τοῦδ. ΡΊεας ἰπιεγρυηςίωπι ἐπὶ ΕἸ πα Β] εἰϊ εἀϊείοτις, 
ἀγροβταρειϊ ἐγγογε, πἰδὶ (δ]ος, Οομαεζεηὶ επίπὶ 
Βδος ομαν βοφυαφηίίδαε: νίέκάμπι φαωδιπεὶδ δάση 
ἀρρατοδαὶ, φμωπι Ἠμαζμαπι φοπϑριοϊεδαΐμγ βοδρεδ. 

1οη5. Ἠενοοινὶ Αἰάίπδε ἐστήριξε, ηπιοὰ εἰΐαπι 
Ομεί ει! ραιίεπιίο ν. 5α δά, (4266) εὰ. ρεΐποαρϑβ ]δθ-- 
4υε Βαδεηῖ. Ῥοχβοπὺβ εχ εὸ ἰοοὺ ἐστήριζε δά - 
οίανὶ, φυοά εεἰ φυίάεπι ἐπ οοά. Ρα]. 5εὰ, υἱ 
ἘΠ εἶα5 ομβεγναὶ, ἔογίδβϑε Πργαγίΐ ογίοσε, φαΐ 
εἰΐατα αἰ δὶ ξ ῥργὸ ἔ βογίρβογίι. ἱπιρεγίδοίυτα, μὲ 
᾿περοεβδατίαπι ἴῃ μᾶς ἰογιπαΐα, γεροηὶ νοϊαϊξ Ν αἱ-- 
«ἰεπατγίυβ δὰ Ἡεγοᾶοι, ΠΙ. 155. χαεπι αστὶ 
5απὶ Μίαϊι δε εἰ ΕἸμηδεἰα9. Εγτανὶ: νεγὸ αὶ- 
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(4οϑ2 -- τοδ9) τ χηβ 

σίγησε δ᾽ αἰϑήρ' σῖγα δ᾽ εὔλεειμος νάπη" 
φύλλ᾽ εἶχε, θηρῶν δ᾽ οὐκ ἂν ἤκουσας βοήν: 
αἵ δ᾽ ὠσὶν ἡχὴν οὐ σαφῶς δεδεγμέναὶ, 
᾿ἔστησαν ὀρϑαί, καὶ διήνεγκαν κόρας. 
ὃ δ᾽ αὖϑις ἐπέχέλευσεν. ὡς δ᾽ ἐγνώρισα ΄ 
σαφῆ κἐλευσμὸν Βακχίου “Κάδμου κόραι; 
ἤξαν, πελείας ὠκύτητ᾽ οὐχ ἥσσονες 
ποδῶν ἔχσυσαι, συντύνοις δρομήμασιν; 

«Κοιιατίαβ: πᾶπὶ εἰΐδτη δογίϑδια8 τεοὶς 86 μαβοῖ, 
χαρά βΈγτο 5ἰὲ ἀε τθ᾽ εἰΐο οοπἔεοεια. Αἰηας Βίας 
φαίάεπι νἱκ νἱάδδιαν ἀμθίϊατὶ μο586, φυΐπ τερεωΐς 
Ἐπ] 5ἰδἐὲ Ἰρτιετὰ πυποία8 ἀΐξεγε νοϊαεγιὶ, 

1ο76. Ὑίάς ρτδείαιίοποπιν ΝΞ. ͵ῚΙ 
1ο8λ. Α]ὰ. πελείας ὠκύτητ᾽ οὐχ ἥσσονες, ποδί 

ἔχουσαι συντόνοις δρομήμασιν. (ἰὐτατὴα ροϑὲ ἥϊ 
σονὲς ἀεἴενίι Μαιιβίδε. ᾿ Ηδδίμι! οὐπϊεοίαταπὶ 76-- 
σονα ῬΓοΡανὶ: Μυδρῥανίάβ, τερορίι Βιιαποκίϊιε, 
Αἱ (λοι ὰ8 ςεγῖε ςοττεχίββεηι ἠσσόνως. Τυείατ' 
Ἡβγογαπὶ βογίριυγατι ἥσσονες βετὶ ριον γί βε ρ4-- 
ἰεπεῖς ν᾿ ἄοορ. (2030) οἶμαι πελείας ὠκύτητ᾽ οὐκ 
ἥσσονες ποδῶν δράμωσι συνέόνοὶς δρομήμασιν. ἈΣ 
γοβαῦε ἐδπὶ εἰΐαπι ΕἸπιβἰεἴὰς υἱάείυγ, αὶ εἰδὲ 

ἴῃ ἰεχία ἥσσονα βαρεῖ, ἰάτηεα ἀβδυπάάγε ἀϊΐςαϊ 
ἔχουσαι, αἱ ἱπ ληρεῖς ἔχων. ος παίϊδεπι δχετηρῖο, 

δὐτιπὶ δίτω!!ς εδῖ, ποὺ ἀεδὲραὶ αἰ. Ὀυοά 
ὲ ἱΠπὰ νοϊαί!, οὐπϑιγαοιίοπειι εβϑὲ, ποδῶν ὠκύ-- 
τητα οὐχ ἥσσονες πελείας, ἔχουσαι αὐτήν, ἀθυδ" 
ἄδι βὰπε ἔχουσαι, 53εὰ ἰϊὰ ἂξ οταϊίοπεπι οπεγεξ 
πο] εβεἰβοίπίο αἀάίϊαπιοαίο. ΜΙΝΐΪ ποῦ υἱδείαν 
ἀυδιιδλδυπιὶ ε856, φαΐπ, ἀξ σίγῷν ἔχω αἴχυε ΕΠ 
Βαϊαβπιοάϊ ἀΐοαπε Ἢ Ῥανεϊοίρίο βίδίαπι ἰη- 
ἀϊοδηΐε, αἀϊ ῥΙέγαπιχιιὲ ρεῖ δἀνετβίατα ἐπὰϊέανὶ 
βοἷει, ἐ, ς, ΡΊ]δίο ἱπ Ογαϊ γιὸ ρ. 4οά. Ὁ, Ἥρα δί, 
ὧς ἐρατὴ τις, ὠεπεροῦν καὶ λξγεταί ὃ Ζεὺέ αὐτῆς 
ἐρασϑεὶς ἔχειν" ἴϊαὰ Ἦϊς ἥσσονες ἔχουσαι ἀϊοϊαπὶ 518, 
Οπαΐδδο ῥατγιϊοίρίο οὖσαι, ἄπο ποῆμε Ορὰ8 εβὶ, εἰ 

χοϑὸ 
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μήτηρ ᾿Αγαυή, σύγγονοί ϑ᾽ ὑμόσποροι, 
τιοϑόπᾶσαί τε Βάκχαι" διὰ δὲ χειμάῤῥου νάπης, 

ἀγμῶν τ᾽ ἐπήδων, ϑεοῦ πνοαῖσιν ἐμμανεῖς. 
ὡς δ᾽ εἶδον ἐλάτῃ δεσπότην ἐφήμένον. 
πρῶτον μὲν, αὐτοῦ χερμάδας κραταιβύλους 
ἔρῥριτον, ἀντίπυργον ἐπιβᾶσαι πέεραν, - 

χορούζοισέ τ᾽ ἐλατίνοισιν ἠκοντίζεεο.. , 
ἄλλαι δὲ ϑύρσους ἵεσαν δὲ αἰϑέρος. 
Ππενϑέως, στόχον δύστηνον. ἀλλ᾽ οὐκ ἤνυτον. 
κρεῖασον γὰρ ὕψος τῆς προϑυμίας ἔχων 

Πἰβεπίεξ οαγεπιαβ, ργίποῖρα]ις νεγθὶ ματεϊεϊρίο 
Ἶ ἰεὶβ. τε-᾿ Ῥοβίιο, Μαῖα ἰά ἐπ ἱπιρογίξοία παι, εἰ υἱ 

«ἰε. ἀἰοῖ, οὐχ ἥσοονες πελείας οὖσαι εἶχον. 
. 1ο87. Νοπηιβ ΧΕΥῚ, 176. ὡς φαμένη, σκοπία-- 

ξὲ; καϑήμενον ὑψόθι δένδρου, ἄγριον οἷα λέοντα, 
ϑεημάχον υἱία μήτηρ, καὶ μιν δγειρομέναις ἐπε- 
δαίννε Θυιάσι Βάκχαις. 

ἴοφο, Ψαϊρο, ὄζοισι δ': ΑἹ, πἰοὶ ἀπΐο Βυπο 
τεγσυίῃ αἰϊφυϊὰ ἐχοίάϊε, ρίαπε Π]ς ρεγίαγθαγεξ 
οτγαιοποπι, 81 Ρεὲῦ ραγιοαϊαπι δέ δἀϊαπρετείαν, 
ἀιαπὶ ἰο ζευγὶ ποὴ Ῥοβ56, ηαϊνίε νἱάοαὶ πθοεβθὲ 

Τίαψαε 
μξν 

ἢος νεΐβα ροϑὲ διατὶ αὶ βεχυϊταγ οοἸ]οοαίο, βοεί-- 
Βεηδαπι ραϊανίε ἠκόντιζέ τις Πενϑέως ὄχον δύστη- 

ἐπὶ, «αὶ ἀδᾶπι εἰὰβ σορῃίίαπι Παβεδῖ. 
ὄζοισὶ τ᾽ ̓ εὐϊᾶϊ, ϑεπβεταὶ νἱεΐατη Μαβοτανίας, ἦι 

φον, υοὰ γορερί! Βραποίία; 
Ἰοῦα, ΑΙὰ, 

Ἐξο ᾳαίδεπι Βδες ἐοπιϊεὶβ ἐεἰπηποπά μαΐο. 

ἐνϑέως τ᾽ ὄχον δ'στηνον, οοτατηαῖε 
ἴῃ ἔπε ργαεοδάεπιὶς νογϑὰβ 'Ῥοβίίο. [πὶ Τήρδίοποὶ 
εἂ. ΕἸπΙΒ]εἶ! Βαροδαγαπι ἸΥροιμεῖδε ὄγγοχβ ὄχου 
π᾿ νεγΗ 6 ΑἸάΐῃας ροβίταχη ᾿ἐδὲ; Ἐρτγερία εβὲ Ἀεΐο-- 
ΚΙΓ οοηϊδοίατα Πενθέως στόχον, ἀσᾶτα τεοίε ἐϊὰ 
τερερίε Μαιιδίδς, αἱ ροβὲ Πενθέως ἀεπίυχα οοπι- 
τηδῖε ἰπιεγραπρέγει. ἴπ δοάθπι νέγβὰ ΕἸπιβϊδΐα 
οὐχ ἥνυτον, εχ Ῥογδοπὶ βεηἰθηιία δά ῬΒοθη 465. 
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καϑῆστο τλήμων, ἀπορίᾳ λελημμένος. 
τέλος δὲ ὁρυΐνους συγκεραυνοῦσαι κλάδους, 
ῥίζας. ἀνεσπάρασσον ἀσιδήροις μοχλοῖς. 
ἐπεὶ δὲ μόχϑων πέρματ' οὐκ ἐξήνυτον, 
ἐλεξ᾽ ᾿ΑΔγαυή" φέρε περιστᾶσαν κύκλῳ, 
πεόρϑου λάβεσϑε, ἡ7αινάδες, τὸν ἀμβάτην 
ϑῆρ᾽ ὡς ἕλωμεν, μηδ᾽ ἀπαγγείλῃ ϑεοῦ 
χοροὺς κρυφαίους. αἵ δὲ μυρίαν χέρα 
προςέϑεσαν͵ ἐλάτῃ, κἀξανέσπασαν χϑονόρ. 
ὑψοῦ δὲ ϑάσσων, ὑψόϑεν χαμαιπετὴς 
πίπτει πρὸς οὖδας μυρίοις οἰμώγμασιν 
Ππενϑεύς. κακοῦ γὰρ ἐγγὺς ὧν ἐμάνϑανεν. 
πρώτη δὲ μήτηρ ἦρξεν ἱερία φόνου, 
καὶ προρπιτνεῖ ψιν" ὃ δὲ μίτραν κόμης ἄπο 
ἔῤῥιψεν, ὥς νιν γνωρίσασα μὴ κτάνῃ 
τλήμων ᾿,4γαυή" καὶ λέγει, παρηΐδος 

15. «Συγκεραυνοῦν ϑἰρειϊβοατε ἐοπήγίηρεξε εἰ 
διβίει εγε, αἱ ξαΪπιεη δο]εῖ, ἀρραγεῖ εχ ἴοθὸ ὕγα- 
αἰεὶ ἀρυὰ Αἰβεπαευτ ΧΙ, Ρ. ἀνά. Ὁ. ἥμεπι ἐπὶ 
1οχῖοο Ὅγβεοο ϑομπείδεγας ἰηάίοανίε: συντρίψω 
γὰρ, αὐτοῦ τοὺς χύας, καὶ τοὺς καϑίσκους συγκε-. 
φαυνώσω σποδῶν, καὶ τἄλλα πᾶντ᾽ ἀγγεῖα τὰ περὶ 
τὸν πἰότον. [ἴλας Βος ἀϊοὶ᾽: σοπἔτίπρεβαηὶ Βδο- 
«πᾶ8 ἂς ἤπδεβδηὶ γᾶπηοβ “υθγηοβ, ἔδεφαε δοπ 
ξευγαϊιίν νοεῖ εἰοάετα ζαάίοες δδίοιί δἀηΐ- 
τεδδηΐαγ, 

1007. δες ἰΐα ἐπκξϊαίι5 εδὲ Νοιιπαβ. ΧΙΥ͂Ι. ν΄ 
180. ἀμφ) δὲ μὲν στεφανηδὸν ἐκυκλεύσαντο γυναῖκεον 
ἑζόμενον πετάλοισι, καὶ εὐπετάλῳ τινὶ σμῷ 
ὅρον ἐπηχύναντο, καὶ ἤϑελον εἰς χϑόνα δίπτειν 
ἔρνου ὁμοῦ Πενϑῆϊ" περισφίγξασα δὲ ϑάμνῳ ὅλκον 
ὁμοζυγίος παλάμης, ἐνοσίχϑον: παλμᾷ πρυμνόϑεν 
αὐεόῤῥιζον ἀνέσπασε δένδρον ᾿Δγανη" καὶ φυτὸν 
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ταϊοψαύων " ἔχω ἴοι, μῆτέρ, ἐϊμὶ παῖς δέδεν 
Πεῤϑεύς, δι ὅν ἔτεκες ἐν δύμοις ᾿Εχίονος. 
οἴχτειρε δ᾽ ὦ μῆτέρ με, μηδὲ καῖς ἐμαῖς 
ἁμαρτίαισι παῖδα σὸν καταχτάνῃς, 
ἢ δ᾽ ἀφρὸν ἑξιέῖσα, χαὶ διασερόφους 

χαἰδχόῤᾶς ἑλίσσουσ᾽, οὐ φρονδῦσ' ὥ χρῆν φρονέῖν, 
ἐκ Βακχίου κατείχετ'᾽, οὐδ᾽ ἐπειϑέ νιν. 
λαβοῦσα δ᾽ ὠλέναις ἀριστερὰν χέρα, 
πλευδαῖσιν ἀντιβᾶσα τοῦ ̓ δυρδαίμονος, 

, ἀἄἀπεσπάραξεν ὦμον, οὐχ ὑπὸ σθένουξ, 
1120 ἀλλ᾽ ὁ ϑεὸς ἐὐμάρειαν ἐπεδιίδοὺ χεροῖν. 

“Νῶ δὲ τἀπὶ ϑάτερ᾽ ἐξειργάζετο, 
ηγνῦσα σάρχαῤ.. «Αὐτονόη τ᾽ ὄχλος ἕε πᾶς 
ἐπεῖχε Βακχῶν. ἦν δὲ πᾶσ᾽ ὁμοῦ βοή, 

εἰς ἀθόνα πῖπτεν, μνώϑη δὲ Κιϑαιρών, καὶ 
ϑρασὺς αὐτοίλικτος ἔπε βητάρμονν ΚΟΎΡΙ κ͵μ- 
βαχος ἠερόϑεν κεκυλισμένος ἤριπε Πινϑεύς' καὶ 
ἀδτέ μιν λίπε λύσδὰ γοοσφαλέοο “ἀονόφου, καὶ προ- 
τέρας φρένας εἶχε τὸ δεύτερον" ιφὶ δὲ 7αΐῃ γεί-- 
ἐδνὰ ἠότμον ἔχων, κνυρὴν ἰνϑέν το φωνήν. 

ος ἤδης ΡΟ οΓδιίοπεπι πίογὲ 5ὰῸ. αὰ]-- 
ἀιπρ!ϊβοανῖι Νόμπηυ: ΧΕΥΊ. 198 βεή. " 

αἶιϑ. ΤΒδοοτίια9 ΧΧΥ͂Ι, 25. ᾿Ιν δ᾽ αὖτ᾽ ἐῤ- “ 
ΠΝ οὖν ὠμοπλάτῳ ΓΖ ὦμον; λὰξ ἐπὶ χαστέ- 
ὦ, βᾶσα. Νοπωὺν ΧΙΑΥ͂. 68. ἡμιτόμον Πενϑῆος 

ἐρεισαμένη πόδα ἀμμδι ΟΝ ὀνύχεσαι διέ-. 
ϑρισεν. ἀνϑερεῶνα. Ετ ἴεγαπι ἴῃ ἀοβογίρεϊοις πε- 
εἰς ΧΕΙ. αν, εἰοοιπιαϑεῖου δὲ δὲ μὲ μήτηρ στήϑεϊ 
παιδὸς ἔπηξεν ἐὸν πόδα  κεκλεμι ἢ ἀὐχίνα 
τολμήεντι διέϑρισεν ὀξέϊ ϑύνσῳ. μιὰν ϑύροῷ, νεῖ 
ὅτις ὀξέϊ οχειαϊε ἀ!χαϊά, Μίάς «ἀ ν. 1155, 

ἀχαὰ, δογνάνί ναϊραιατα ἀϊδιϊποιϊοπεία; ΨΙΔε 
δὰ ν. γή3. οαΐ ἀἰερ!ΐορὰι ἄαρίεχ τε ἰϊὰ μοοί-᾿ 
᾿ὰπὶ, αὐ ρχίοτὲ τοιὰ βεηίεπιϊὰἃ μγδοοέεπι δι: 
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ἃ μὲν στενάζων ὅσον ἐεύγχανεν πνέων; 
αἵ δ᾽ ἠλάλαζον" ἄγε, φέρ᾽ ἢ μὲν ὠλένην, χ15 

ἀπεοσϊδίαν, εἰ εἰ πΠΟῸ τεβροηδεδὲ αἰτόσιιπι, ροίε:. 
ταῖς 18. τηϊπούε ἀϊει!ποϊίοτιε μοϑὲ σώρκας, ταδίοτε, 
Ῥοβὶ «Αὐἰπονόη τ᾽ ἱπιεγρυωρεγε, 

ἀταδ. 1 ητί, ἀνέφερε δ᾽ καὶ μὲν ὠλένην. 1ὰ Ῥαὶ. 
υἱεῖοβα, ἀνέφερε δ᾽ ἡ μὲν ἑλένην. ιἀε ἀὰ ν. βε. 

αι,6. στη ἐπ ΑἸαΐπα πδὲς ἰϊὰ βογίρί4 
εἰοεηῖ: ἀὲ δ᾽ ἠλάλαξόν. ἀνέφερε δ᾽ ἡ μὲν ὠλένην, ἢ 
δ᾽ ἴχνος αὐταῖς ἀρβύλαις. γυμνοῦντο δὲ πλευραὶ 
σπαραγμοῖς, ετἰτἰεὶ, δἀβοϊία Πυροτγιὶ οοπίεοίατα, 
ἔφερε, ἴὰ 5018 ἀὐρτηξμὶΐ οπιδβίομια μδεδεταπε Ἂς 
ῬΙεγβοηβ, αἱ Ὑαϊοκεπατίο δποίοτε τείογε ΕἸπη8- 
Ἰεῖμβ, ἰάοτῃ, φαοὰ ροβῖεα Ροΐβοῃο δὰ Ηες, τοδο 
ἴω τωδηΐοπὶ νεωὶς, δομίδοιίς γυμνοῦσι δὲ πλευρὰς 
σπαραγμοῖς. ἰᾶηαε Ρασετα. υἱάείας ΕἸπιεϊεὶο, 
τἰδὶ ηυοὰ πλευρὰ ταᾶνα!!, Γνυμνοῦσι Ῥτοροϑαδ. 
ταῖ εἰίατη Δαν] ετϑία5 δὰ δορδοοὶ. ΡΒΙοςι. 574, 
᾿Αὐεπηδηιὶ οποϊβοίοπεπὶ βυ δ] αίαπι νἱάεο: επππιία:. 
ἄλγη Ἰοοὶ βου ρίαγαπι πὺπ υἱάεο. Μίαπεὶ δηΐτι οἵ-. 
ξετιβῖθ, ἀιιαὲ ἴῃ εο εδὶ, χυδά ψεγθα 11, χυδὲ 
δὺϊ ορροβίοπεπι δαΐξ εχρ]ϊοδιίομεπα ἐοηείπονα 
ἀεθέθδηι, πευΐϊγαπι οδηϊπεηῖ. Ἐχβρεοίαθαίαυ: 
δυιίειπι τηᾶχίπιε ὁρροϑίεἶο, αἱ, αυὰπὶ 4]1ὰ Βδοομα-- 
τάχα θέδομίατι, ἀ!ία ρϑάεηί ταρυΐεϑε ἀἰοία εὐθεῖ, 
πῦπο δαΐ χαϊᾷ αἰΐδε, δαὶ χυϊὰ οἴππεβ ἐδοίσϑδηξ, 
ἱπαίςάτεῖαγ. ΑἹ πἰ δ πὶ Ηἰ8 νεγθὶβ πεαὰς ἀθ 
ΑἸ ἰ5, πεῆπε ἂς οπιηΐδυβ εἰ; Οὐοὰ πἰδὶ ἴῃ 8018 
Δαρτπεηιὶ περὶ δοιίοπ πίεπίεπι ἀεῆχαπι ΒΡ 8. 
δεωΐ οτἰεἰοὶ, βεηβίϑδοπε ἰά, ορίπον, εἰ δὶς ροϊϊαὰ: 
τοι οοίβδεπέ, γυμνοῖ δέ τὶς πλευρὰς σπαραγμοῖς. Τὰ 
φεῦῖε εἰΐατι δεηϊεηιίας οοπβαϊίυπι ξαΐφεέ. ὙἹάεά- 
ταῦβ ψεῦο, δὶ ὨΪΠ] ροεία {}1|8, χάδε μεδεπι ἐξ 
Βυδοβίαχη " ἀετί ρυΐθθεπε, ορμοόπαγε το]αὶξ, χυδδ 
ἴππι 5ἰξ ψεγθοξαπι υἱβ ἐξ ροϊεβιά8, Ας πὸπ ραΐο 
ΑἸΐατι δῖϑὲ ρόϑός,, φαλτα ἀξ ἐχρ!!οδηάίς 18, ἄπ 
πιοᾶσ ἀϊεια βαπὲ, ἱπϑεγυίαηί, Πα εαηΐπα ὀρροοί-. 
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αἰοπε ἀείγαοῖα, ὑδ8 Ἰΐηβτιδε δὲ σαῖϊο ροβίιυϊ δὲ. 
ἊΣ οἱ πδὰ ἐρίδγτσα σραεγασα Ὀσϑφβμίαμη, 4] ρ6- 
ἄεπι δθγαρί!, φαοχιοᾶο ἰὰ ὀχρ!οατὶ μεν 111 νεγ.- 
Μὰ ροίεει} ιγάπηηε υγδοδὶΐδ ρεάϊναβαας ἀνα ]οὶ 
μιαδὶ δτηΐβ8 εἰ ργδεβίϊο πυάαία ἀϊοὶ ἰαίεγα ρὰ- 

ἐλθίτωυ)ῦ αἵ εἃ ρεγοββοῦγ εἰ ἀϊξῆς!] 5 δὰ ἴπ- 
το]! ξεπιάτππι ογαιϊο ἔογεί: δι, Ζασπι τπεταθγα 118 
ΔΡγαπιρεγεηίατν, ἰδη α5 εχ  βεϊπια δ πιὰ ςατηΐαχα [4-- 
εἰπίαβ βδεαυαΐδβ 6886, αἱ οοβίδε ἐπ Ἰαϊεγί ας πὰ-- 
ἀατεπίαγ ἡ αἱ πε μος ηυίάεπι τἰδὶ ἀϊνίπαηο εχ 
ΠῚ νεγθὶβ Ἔγαὶ ροίεϑε. Ναγη δὶ δὰ δἰτηρ!οίίοσ, 
ἱ ρᾶν εβῖ, ἰηϊεγργοίδτηαν, μἱμἢ} αἰνὰ οἰρωῃ." 
δληΐ, ἥιᾶτι Ἰαπίαπιἀο οοβίαβ οαγηίβαβ χιυδαΐας 
ε85ε. Οδγηΐθυβ επἰπὶ ἡιδϑὶ ψεβιϊίδε βαπὲ: πηὰδ 
φαρτα ν,. γ38. σαρκὸς ἐνδυτὰ ἀϊχεταῖ, Ηδεο ἰα-- 
Ἱεγργείδιϊο δὶ σε εἰ, πεῖῦο ποὺ υἱάσι, χιδῖὶς 
ΜΒδξς οοββεγεγε: αἰέα ὄγαοβέμιι, αἰΐα ρϑάδνν γαρίε-- 
δαῖ: πμάαϑαπὲ ἀμέεπι οοσαδ ἰαπίαπάο, νεὶ βεξθη-. 
ἄσπι να] ξαίδτη βεγί ρίυγατι, πμάαδαπέμγ αὐΐεπι εοχαα 
Ἰακίαπάο. Νάπα πέψις δρεᾶετα, χααο Ἀταςβία ρε- 
ἀεεηας ἐγαβερδηὶ, εἰΐδιπι ἂς εοχίβ οᾶγτπεπὶ ἀεγίριε-- 
Βδηῖ; Ὡεῆὰθ δο, ἡυοὰ δγαρβία ρεάσεψαε διαΐδιι. 
τεῦῖ, ὡαδαρδαὶ οοχϑβ, Ἐπίπινεγο δἰ ἐὰ8 χαδε- 
τερὰδ εδὲ υἱεἰϊ οτίρο, εἰ φιαίάοτα ἱπ γεγθὸ ὠνέ-- 
φερε, ἴῃ ἄπο φυτὰ ΑἸάΐηα ὁρεϊπιαα ἢ]ς οοὰ, Ρα]. 
δοηβεηῖὶς, 4πο5 ΠἰΡτοβ 30105 ἴῃ ἢδς ραγίε δαί 
ἤδβϊαε ἰουίες Βαβεπιυβ. [ἅ, φαὶ πιεπχίπετίηι ἱπ 

Ἰβδυμάααι οοᾷίςϊθιι Ἡδτάτα »ὶ ἐὰ ἤβατα Ρίηρὶ, 
ὯΔ νυἱβὸ γ βογί δὲ δο]εῖ, υἱχ ἀαβίἑδθιαπε φαίη ἐσ 

ἀγε φέρο οοτιβλίωτηα δἰι. Ηΐας ἔδοὶ! 8. εβὲ εοηΐθ- 
οἰαχα. φογίραῖθδε Ἐστέρίδειῃ: αἱ δ᾽ φλάζαζον- ἄγε, 

᾿ ἣ μὲν ὠλένην, ἢ δ᾽ ἴχνος αὐταῖς ἀρβύλαις" 
γνμνοῦτα δὲ πλευρὰς σπαραγμοῖς. Νατα ἀιαχη κε- 
Ἰρεὶ ἄγε φέρε ἴῃ ἀνέφερε οοαϊαϊδϑεωϊ, δοιὶ πόα 
φριαὶι φυΐα εἰ δέ «ἄάετεηι Πἰδγασὶΐ, εἰ γυμνοῦτα 

πλευρᾶς, φαοὰ Ἠδεο γερὰ ἰαπὶ πο Βαρεμαας 
ταὶ, ἴῃ γυμινοῦντο δὲ πλευραί ταμα- 

χεαῖ. ᾿Πλευράς φαίετη, ποὴ πλευρά, βοτ Βεηάατα, 
᾿χαοὰ [επαϊιίτινε ἰνυΐας ποχηϊαἷα ἕοσταῶς ρεορχίακι. 
νἱδείατ, πὲ πατασγο ρίαα!; οοχὶβ δἰριίπεδιμ]ς 
ἑωεογνίαι. Υ͵χ ορὺδ εδὲ, υξ οδίεπάδιη 118 εθθη-- 
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ἢ δ᾽ ἔχνος αὐταῖς ἀρβύλαις" γυμνοῦτε δὲ 
πλευρᾶς σπαραγμοῖς. πᾶσα δ᾽, ἡματωβένη 
χεῖρας, διεσφαίριζε σάρκα Πενθέως. 
χεῖται δὲ χωρὶς σῶμα, τὸ μὲν ὑπὸ στύφλοις 
πέτραις, τὸ δ᾽ ὕλης ἐν, βαθυξύλῳ φόβ, τιὅο΄ 
οὐ ῥάϑιον ζήτημα. κρᾶτα δ᾽ ἄθλιον, 
ὅπερ λαβοῦσα τυγχάνει μήτηρ χεροῖν, 

ἀαιϊίομιε οπιπία ἀρ ἰϑίπιε ἙΟἤδέγεγε, νεγθίϑχας ἱἃ 
ποπβεϊτατἰ5 εἰίατι ΠΠὰ πᾶσα δέ ξγανίίεῦ δἰ τπαροα 
τῦπι νἱ ἱπίεγττί. Πὰ εηΐπὶ τεπὶ ογηποτλ ἢυποϊα8. 
φἰατταὶ: Αρᾶῦπα βἰπίβιγαπι ἀδγαρίε Ῥεηὶ οὶ Βγα-- 
τρίαπι Σ ΒΡ ΔΠΐεγα εὐτῃ ραγὶς δδστγία δὲ ἴηο, ἰη-- 
δἰδηῖς Αὐΐοπος οπιπίψαε ἰάγθα Βδοοβάγαπι: ἰδὲ 
ὈὉπιηΐρ ετιδε δυιδίεδαπὶας νοσα5, 1110, 4 αδηλιπὶ εἰΐαπι 
ροίεται, ἐωρηπιίϑοεπίε, Βἰ8 Δυΐεπι ἰδὲ δοοϊδπιδηϊί-- 
8: ἀρε, χάρο α]ΐα Ὀγδοβίιπι, αἰϊα ρεᾶθπι οὐπη ἰρϑ8, 

ταὶοεῖς, εἰ παάαίε ςοβὲ45 Ἰαπίδο. Οπηπεβῆαε πιᾶ-- 
πιᾶπι ογπιεπιαίδε πὰς {Πὰς ἀϊδἰἰοἰεθ πὶ σᾶτπε8 Ρεη- 
ἀϑεὶ, Νόοα νεγεοσ υιΐεην, με φαΐ οἰ ϊοίαί, δίς φυσήπο 
ἄξεββε ἱπιβίαση ορροβί(ίομεπι δὰ ἢ μέν -- ἢ δὲ. 
"ΑΠα εβὲ επίπι Βογαπι ργοποταίπατη στίΐο ἐπ Πᾶν-- 
ταπάο, δ]18 ἐπ ἰυβεηάο: σηπία ἴῃ παύγαηδο ἄς 
πεγιΐδ ἀϊτυπίυν, εἰ οἰρπίβοδηι αἱία --- αἰΐα, ἰπ 
ἴυθεπάο δαΐεπι ἂς ἱποογι 5 ἐπιε! Πρ αηΐασ, μὲ δἱ- 
ξαϊδοεηε αἰέφωαδ --- αἰίφμαε. Ὁ ιατποΒγετπα παιὰν 
ἴῃ πατσᾶπάο αἰϊψυίά ἀείπᾶε παπιεγο Ρ]αγα]! βίπα 
Ῥεγβοπδγαπι ἀἰδιϊποιίίοης αδάϊιυν, ἴαϊ5α εἴ {18 
δάϊεοιϊο, πἰοὶ δὰ {28 ἄσας, 86 ἀϊοίαο ετϑηὶ, γοίεγ-- 
ἴπτ; ἀαυχι δαίοπι ἕω ἰαδϑαδο, τδοῖα, φυΐὰ ποὴ ἄτα 
Βα», δεὰ οπιπίβαϑ ἐπιρεγδίυτη εταῖ, 4αοά ἑδοεγεξ 
ἴα, πὲ ρυσαὶ ᾿Πἰδίϊαπι ἐδθεῖ, οὐδεοία Ἰηΐεῦ δὲ ἀΐβ8-- 
Ῥεγίγεπε. 

1127. Ἀρεγίατα εβὲ, “τὥσα Πίος ποῖ ᾿ ε85ε ἑοίά, 
βεὰ οπιπίε, ἰ. ε. ἑκάστη. Ουΐ εβὲ ταύΐου Βαίτι5 
ψεγθὶ τβαβ, βυβμαηιίνό πὸπ 4 ἀϊο. δορβοοῖο 
ἰὼ ΕἸ, 97.. φιλεῖ γὰρ πρὸς τὰ Ἐηστὰ πᾶς ὁρᾶν. 
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πήξασ᾽ ἐπ ἄκρον θύρσον ὡς δρεστέρου 
φέρει λέοντος διὰ Κιϑαιρῶνος μέσου, 

ιιϑὐλιποῦσ᾽ ἀδελφὰς ἐν χοροῖσι Παινάδων. 
χωρεῖ δὲ θήρᾳ δυρπότμῳ γαυρουμένη, 
τειχέων ἔσω τῶνδ᾽, ἀνακαλοῦσα Βάκχιον. . 
τὸν ξυγκύναγον, τὸν ξυνεργάτην ἄγρας 
τὸν καλλίνικον, δάκρυα νικηφορεῖ. 

χηδοέγοΣ μὲν οὖν τῇδ' ἐκποδὼν τῇ ξυμφορᾷ 
ἄπειμ᾽ ᾿4γαυῇ, πρὶν μολεῖν πρὸς δώματα. 

χιῦὅ, Νὺὸὺπ ρτϑείεγιϊε Βος Νοῦπυβ, βεὰ δὶ 
ἀρυὰ εὰτα Βυΐα5 τοὶ τωεηιΐο Πδγαγίογατ σαὶρα 
ὁβίμιστειν εεἰ, ΧΙΙΝ, 70. δὶ βογίβεμάστα: αὐ- 
αλέον δὲ κάρηνον ἐκούφισεν ἅρπαγι ϑύρσῳ οἰκτρὰ 

δαϊξομένου. Ἐπ ΧΕΥῚ, αι, (οῖάε βαργὰ δᾶ ν. 
χιχή.}) δὲ νἱἀεῖατ νοσδθυΐατα ὀξέϊ οδυβ888 ζαΐβθε, 
ἰ 1ἰργατίαβ ΔΙ φαϊὰ οχηίιίεγει. Ναπι 118, 4υξὲ 
Ἰθτο ΧΙΗΥ͂, ἄϊοιι, βαδάδαϊ, τὶ 4αδα πὰπε ἑπὶν 

ἷθ γεγϑίθαβ βοσίρία ϑιπιΐ, εχ ἰ8 νἱδεδηΐατ γὲ- 
ἔκαιίε ποηδίατει κονλημένου δὲ αὐκίνα κολμύεντν 
διέϑρισεν ὀξέξ "5 ἐκούφισεν ὀξί; ϑύρσῳ, καὶ 
φονίῳ ταχύγουνος ἀνέδραμε χάρματι λύσσης, αἷμα- 
«ὐὲν δὲ κάρηνον ἀτερπέϊ δείκνυν Κάδμῳ. Νιεὶ τ. 
ἅι6, βοτίρβὶ!, αὐχένα τολμήεντα διέϑρισεν " 

χιϑ9. Ρεγεϊεραηίες Βεἰβκία5 οοπίεοϊξ, ᾧ δα- 
«ρυα νικηφορεῖ. ἰμεηΐαϑ ἰδπιεπ Παῖς Ἰοζο ΕἸπμ:- 
Ἰείαβ δομβα!αῖε, ἀειείο οοπιπιαῖθ, παρᾶ εγαὶ ἰπ 
ἔπε ρεαδοοδοι ν νογοῖο, Πὰ τὸν καλλίνικον )ὐ- 
ἀεοξίνατὴ εδὲ δὰ τὸν ξυνεργάτην ἄγρας ἀρροβίταπι. 
Οὐδιπηιδτα Ὡεβοῖο ἂῃ τηδρὶβ ροειίοιιμα 5ἰ1, δἱ ἥν 
βου βαίαγ. 

ἙἸπρο]εἰα5. 
εοηἰδεεγαηῖ, 

ατάι, Ἰμεβεβαίαν, ἄἅπειμ᾽, ““γαυὴν πρὶν μολεῖν 
πρὸς δώματα. Οοττεχὶ μος, φαΐα ρετευαϑαπι Βα- 
Βεο, Βυτγίρίδοπι ποι ἰϊα οοπῖγα 1εᾷε8 τβειογίοδν 
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τὸ σωφρονεῖν δὲ καὶ σέθειν τὰ τῶν ϑεῶν, 
κάλλιστον" οἶμαι δ᾽ αὐτὸ καὶ σοφώτατον 
ϑνητοῖσιν εἶναν χρῆμα τὸῖσε χρωμένοις. 

ΧΟΡΟΣ. 
"Αναχορεύσωμεν Βάκχχιον, χὐάϑ 
ἀναβοάσωμεν ξυμφορὰν 
τὰν τοῦ δράκοντος ἐκγενέτα ΤΠενϑέως" 

Αξαπδα ποπιθθ, τϑί πηΐ]ὰ ορροείεἰο εϑ8εῖ, ἴῃ 
Ῥτϊπεῖρίο ςυΠοςαίατυιη ξαΐδε, Τῆδε τῇ ξυμφορᾷ 
ἐθὲ ργορίεγ ἤοο πιαΐωπι, ᾿Αγαϑη ἀεσεηϊα ἰῃ τηοάϊα 
δὙ}15}ἃ βοτίβίτατ ἀραὰ Νοππαπι, ἀραιὰ ΤΒεοοτί- 
ἴσπι σατὰ, ΧΧΥΪ. δραὰ Θρρίδαστι Ογμερ. ΙΝ. 
589. 305.. δὲς εἰΐαπι παῖ Νὰ ἀραὰ ἀροϊοᾶο: 
τῦϊα, δρυὰ αεπὶ ἤδες ποβίγα ᾿“γανή δογίδίϊατ, 
πῇ ἴῃ ΑἸαΐπα Ἑυτὶρί ἀϊ8, εἰ βᾶερε αἱ ἰᾷς, φαεπὶ 
ΕἸ πιβεἰΐ Βαςομαγυπι εἀϊίον Πἰραίθηβὶβ διὰ ψ. 229. 
εἰζανῖξ, Ιδοοββίαπι δὰ Απίμοὶ. Ρα], νοὶ. ΠῚ. ῥ. 

᾿ς Ἐοδεπι τηοᾶο Νετεῖς ᾿ἀγανή ἀραιὰ Ἠοτηε- 
τατα Πἰρδά. σ. 42. εἰ ἀρυᾷ Ευδίαι ἴαπηι, ὨΪΗῚ] δἀ-- 
ποιϊαπιΐθυιβ δο ΒΟ] δϑεῖβ, εἰ ἀρυὰ Ηεδβίοάσπι ΤΒεος. 
346. ϑεὰ ᾽γαύη μτόβᾶτε τίἀειαν Αγοδάΐαβ, χαὶ 
φ; 1οῦ, 9. [ἃ βοτῖδίε: τὰ εἰς η καϑαρὸν μονογενῇ 
οὐ πολλὰ βαρύνεται, Ζανάη. ᾿Δγαυὴ ὀξύνεται, ἐπί" 
ϑετικὸν ὄν. Ἑδάεπι δοςεπία8 ἱποοηϑβίαπεϊα ἰπ πο- 
ταίμς Πανὶ! Αχὶϊ, αἱ β ἔάξιος, αἱἹὶῖβ “ξιός ϑοτίς- 
Βεπεῖβυβ. Ὀαυτα ἕα χαϊδαθάαπι ποτηίπίθα5, 88 

τ ῥτορτία ἤογεηξ, τησίαγὶ δοοεπίαπι δηϊπιδάγεζίε- 
τεηὶ βτγδιηγηδίϊοὶ, Ἰδιΐυ5, ἀυδπι ορογίεθαι, εχ-- 
ἀεπάἴ58ε τοροϊδτη υἱἀεπίατ. - 

χτά5, ΑἸ, κάλλιστον οἶμαί γ᾽ αὐτὸ καὶ σοφω-- 
τατον. ϑὶς εἰΐατῃ Ῥα]. πιῖδὶ βίας δοσεπίαβ ἱποὶπᾶ-- 
τίομϑ. Ἐ εἰβεὶϊ σοπίεοϊαταπὶ ταυτὸ τροερεγαος Μ8:- 
δας εἰ ΕἸτηβ!εἶυβ. Οαἱ ἡαυπι εχ Ὀβείοιο Ρι-: 
ἰδμία σ᾿ τιάδ. ταῦ! εἰεβαπίϊοτεπι ϑοτὶρεανδτα, 
οἶμαι δ' αὐτό, αἰϊυ]ετῖε, ταΐγοῦ, σοὶ εὰπὶ ἢὸπ 
Ῥταεϊυῖε, 1ἃ εβὸ χαίάοπι ἕαεϊεπάππι ἀαχὶ. 

1τιά7. Ατὐεἰσυϊυτι τοῦ δηὶα Πενϑίως, «μιεπι 
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ὃς τὰν Θηλυγενῆ στολάν, 
νάρϑηκά τε, πιστὸν “Διδᾳ 
ἔλαβεν εὔϑυρσον, 

τιδοταῦρον προηγητῆρα συμφορᾶς ἔχων. 
βάκχαι “Καδμεῖαι, 
τὸν καλλίνικον κλεινὸν ἐξεπράξατε 
εἰς γόον, εἰς ̓ δάκρυα. 
καλὸς ἀγὼν ἐν αἵματε στάζουσαν 

τιδδχέρα, περιβαλεῖν τέκνου. 
᾿Αλλ εἰρορῶ γὰρ εἰς δόμους ὃς ὁρμωμένην 
“Πενϑέως ᾿Αγαυὴν, μητέρ᾽ ἐν διαστρόφοις 
ὅσσοις, δέχεσϑε κῶμον εὔφοχ ϑεοῦ. 

δεϊεπᾷυτα ἄς Ὁ. τη, 
ουίτει οοὲ ὁ, ἰγίμωε- 
ἴγαπι Ἔχ Βΐ ἢ Π ες ΑΙά. 
δερτεβεηάί ιν. Εἰπηθς 
Ἰεῖο τεοὶς ἱ αυΐ εἰΐαπι 
“Ππενϑέως ἂι ἃ δος πος 
ταεη, αὐ α 1 ἀε Βίαια, 
ἀἴοατι, ὰ, , τὰν τοῦ 

ἄκοντος ἐκγενέτα τιιπιόταπι Βαθίίατα εϑϑεηξ ἰΐᾷ 
δΟΠΌΠλ εἰ ἀϊδογεραπΐεπι ἃ σδεϊεγογαπα νερϑασπι 

πιχρεγίς, αὐ ὨΐΒ.} τα} οοιμροβίιίρας ἱωνεηαδιίας 
1 ρεγνογβίιϑ ἰηνεμίγὶ ροβϑεῖ. 

ἱλήᾳ. ΑΙὰ. γάρϑηκά τε πιστὸν ἀἶδαν ἔλαβιν; 
εὔϑυρηον, τ. π. σ᾿ ἐν ἀπε χιϊτῖα χαράὶα ἐεπίαία 
βιὲ ἃ οὐ ἰοῖα. 

τιδ0, ΕἸπιβ]εἶα5 τὴο δἷὲ ἐὔϑυρσον ταῦρον ςοπ- 
ἴπηρετε, ὙΒὶ ἰὰ ζοςετίπη, ποϑοίο. δὰ ἔδοΐ, φαία 
εἰϑὶ Ἰλυχὶ ἔργτααχα Βαθοσε, υἶϑιιβ ἐταὶ Ῥοπίμθο Βδο- 
θυ, ἰαπῖδ Βίο ἡ ΗΠ δᾶ χεαὶ, ηαοὰ {Π6 ἰδῦγας 
νἴθυβ δβϑεὶ, 5εὰ. υοὰ εεϑεῖ ΒΑροβι8, φατε “4ιδᾳ 
βοτίρβὶ, εἰ πιυλανὶ ἰαιετραποιίοπεια. γιοσίσπι, ἴπ- 
φαίξ, χρυ] εθγετα εἰ ἔδει! δμα δα τη] πεῖ ΟΥ- 
ὁ {δ γταίξεγαμι ἰδαταπι, ἄπεεαι. Ὡ5. εχῤεὶϊ, 

1159, ὕα]θρ κῶμον εοα ϑεοῦ, χαρὰ ῃεααε 
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ὭΓΑΥΗ: 
στροφή. 

᾿“σιάδες Βάκχαι. τον 
ΧΟΡΟΣ. 

τί μ᾽ ὀροϑύνεις ὦ; 
“ΓΑΎΗ. 

φέρομεν ἐξ ὄρεος" 
ἕλεκα νεότομον ἐπὶ μέλαϑρα 

δὰ 5βοπῦπι εἰερδη8, εἰ δὰ ϑεπίεηιίαπι Ἰαπρυϊάϊι. 
ἐϑὶν ῥγορίεν ἐρ μείοσι ραπα οἰΐοθατα, φυδτα 
ἀδιον βετίροὶ, 

τος χχβον ΑἸ, τἰ μὲ δὴ ὀρϑοῖς ὦ. Οὐοὰ τοῖτου 
βεγναϊωμη 6886 ἃ δείαϊετο ἰπ ᾿θτο ἂς γεγβ8, ἄοςῃπι. 
Ρ. 56ά. (οοηῇ, Ρ. 567.) πιϑὶ Βοο φδγιμεπ διπεπὰ: 
τἶςς Οοα, ΡΑ]. τί μὲ ὀρϑεῖς ὦ, Μαϊαπι τηείτὶ 
φογτεοίογίβ σπαπαπὶ ργοάϊὶε ΑἸαΐπδε βογὶρίαγα. ᾽ορ-- 
ϑοῖς ἀε[επιαϊ τοῦ Ῥοϊοδὲ εἰψϑπιοά! Ἔχοιηρ! 8, αι: 
1ὰ ϑείάθεγιι8 διταὶ τι. Νϑην αθὶ μος νέγθαπι 4α-- 
εἰματε, Ργονοσαγε δἰριιϊβοα, ἂς 60 ἀϊείϊιν, 4 
φᾳιυρὰ ἰδοεθαὶ, βἰνε ξογρουε γεεϊπαίῃ8, βἰνε ἄθ- 
Ταΐβ5ο δηίΐπιο, γεσίς αἰεὶ μοίεβϑε εγίᾳὶ. [ἃ φαϑὰ 
ὯοΩ οδάΐ ἐπ απο ἰοσαπι, Περοβυΐ, ηποὰ δοτύ- 
Ῥίαχα ἃ ροεία Ραϊο, τί μ᾽ ὀροϑύνεις ὧς 

ἀνθ. Ευτίρίἀϊε Ποτέ, φέρομεν ἐξ ὀρέων. Οασπν 
45 ΕἸ πιϑ] εἰνι5. δἰτα]ῖς, ῬΙαΙ το μα ἀθόβαϑ ἱπ ἴο-- 
εἰ», εἰ, Ῥοίγεεηαα ἐξ ὄρεος ΒαΡθεδαὶ, ἰδηὶο τηᾶρίς 
δ τεοῖρί ἀείναῖι, ἀποᾷ ἀρείμα είν φαΐα ΟἰΒαετος, 
δῖαν ἰπἰς Πρ: Αρασαε. ΠΟ ᾿ "Ν" 

116, α]άε 18} 
ξῶμκα νεότομον, ἥὰὺ 
αἰρβιιϊβοιτί,, φυοά ἱηΐ 
ἘΞ Αραῦο, νοῦ, «Ὁ Α᾿ πὰς 

ΧΙΑΝ. δέ. κύμβαχο 
“πενϑεύς,εἰ ΧΙ. χὰ 
χήσατο Πενϑεύς, ποι 
ϑρεχὶί, βεὰ ναῖδε ἃ 

χιθο 



χ36 (αλγο--- 7) 

μακάριον θήραν. - 
ΧΟΡΟΣ. 

ὁρῶ τε, καὶ σὲ δέξομαι σύγκωμος, ὦ. 

πυοὰ εἰρηίβεαγεῖ ἰἄοπι ἰχτς ἑλισσόμενος. ΜΙΝ 
ἐραὰ Ἐϑεὶρίάξαι ζμξ. ρεορτίς ἀξ ταζοανς Βεᾶες 
γε μεθ! ρεπάι8 νἱάείατ, ΤΉγτβο εαΐπα, αὶ Βο- 
ἄετα οἰγοαπηάατί βοϊεβαι, ἰπῆχαπι βεϑίδοβ Αβαῦδ 
«ἀραὶ ἈΠϊ, πονὰ 86 Ββοάεγα ἰμγγβιαμι ογιᾶββε ἀϊ-- 
εἰξ, σαρὰξ μος Βεάεγδε ἱῃϑίδ ογπατιθηίαται ἰμγτγϑὶ 
βαΐ ε85ε ἰδοίδῃβ. ψεγβὰβ δδὲ ἰδιωθίσιβ ἀϊτηείεγ, 
ας οπρ ας ἡ ας Δι ΝΝ 

αιθθ, θεὰΐ ομπὶ ϑείάϊετο μακάριον ϑήραν, 
μὲ ἀρυη᾽ Ῥοίγβοιάαι ὙΠ εν ἐν ταθα αοίκατ᾽ 
'άαπι βογίρίυτα ἐδ. Ψα] 0 ἰδὲ μακάριον ϑήραμα, 
τὲ ἴα Εαγίρί 5 ΠΡτία εἱ ἀραᾷ Ρ!αίατοδατα ἴα ἢ" 
Βε|]ο, φαΐ ἐπδεγιβίιμτ, πότερον τὰ τῆς φυχῆς ἢ 
τὰ τοῦ σώματος πάϑη χείρονα, μ. 501. (. 8ι 
ϑρυᾶ φαχαφοτα ἴα Ογαθο τᾶ. 53. εδὲ μακαρίαν 
ϑήραν, ηαοὰ Ἠεαιϊπΐαβ, Βεαποκίαθ, Μαιβίαο, 
Ἐ ιροϊεῖας τδοορογαηι. 

αἰδῴ, ΑἸά. ὁρῶγε, καὶ σε δέξομαι σύγκωμον. 
ὦ, ῬΩΙ, ὁρῶ καὶ σε δέξομαι σύγκωμον, οταῖβεο ὦ. 
Μίγου εἰ ϑείἀϊεγαπι εἰ πουϊβϑίπηοβ δα ϊξοτες 8εγ- 
γῶδϑε γέ, χαρὰ ἐΐς πΌΠ]]ο πιοᾶο ἔεγτὶ ραϊεει. Αρετγ-- 
ἴαπι εδῖ, τέ βου ρβί8β8ε ροείᾷπι. Πγφὰϊ δαΐεπι οἰΐαπι. 
φύγκωμος. Νάπι εἰϑὲ ἀπε, χαᾶπι Αβᾶὰε ἴῃ οο- 
δρεοίαπί ργοάϊγεὶ, ἐμοσὰϑ 58] δηὰο ρϑυιάΐυτη δαυπὶ 

το αΐε, ᾿ἰατηςα πθης ἰδρίαπι θεθὲ αἱ Ἵβογεας 
ἰαοαΐ, οἰ εχοϊϊατὶ δὰ ᾿δειηἶϑε δἰ ρηϊδοδιϊοπεπι Ὁ 

Αραῦπε ἀεβιετίι. Ὑπάς ἀἰϊχί!, τί μ᾽ ὁροϑύνεις; 
Ὁιιπίποηας πρὸ δαὶ βαυά!ὶ ρατι!εΐρεπι Αβᾶπεῖ 
"λοοτα να! Ἵβόγαβ, βεὰ 88 ροίϊίαϑ ουπὰ ΠΠ8 βανί- 
βατυτῃ βἰρηίῆςαι. Ιάψας ποι βαϊατα τὲβ ἴρβᾶ 
ϑείδπαϊε, 5εὰ ψεγβα εἰΐασα ργοάαπι, Θαυαι εἰίπὰ 
τοράο ἀϊχίοδει, δέξεσϑε κῶμον εὔϊον θεοῦ, εἰυς 
κώμου, αὶ εδὲ Αξᾷιδε δχϑαϊιβείο, βεπιδὲ ἰδπὶ 
σύγκωμον Ἑαϊαταπα ἀϊεῖ!. 
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“ΨΓΑΊΗ. 
ἔμαρψα τόνδ᾽ ἄνευ βρόχων ". Ν 

"ΞΟ ἘΌ ψέον λίν, 
ὡς ὑρᾶν πάρα, ὮΝ 

χιθ6. ΑΙΔ, νέον νιν. Με5. διερβαηὶ δὲ οἀὰ, 
᾿ χερεπεογες δηΐς Βγμποκίαπι νέον ἀῖν. ΒΡαποκίας. 

λίν τεροβαΐξ, δυσίοτε Επδιαι βίο Ρ. 841, 31. χαΐ 
Αὐἰβίαγομβαπι ἐϊα, ἐεβιίθα5. Αγρίοπα ςἰ Ηεγοάογο, 
Ῥτδεοερίβ5ε αἷϊ. Επδιδιίαπι νἱάς εἰΐατι 5: 857, 
57. Αἀᾶε 5. βο! !δϑίεη ψεπείππι δὰ "ἰδ. ἃ. χ39. 
480. Εἰγπιοῖ. Μ. Ρ. δ67, ὅ. Εἰγπιοὶ, Θυᾶ, ρ. 
880, 56. Ἡεροάίοι. περὶ μυγήραυς ἀέξρωλ Ῥ. 10,.ν 
Ὁβοεγοβοβοῦτα ἐπ Βεκκετὶ Ἀπερὰ. Ρ. 15ὅ. 56. 
Ατοδάϊατη Ρ. 125, ἃ. 180, 19. 98, ἃ, Ηἰ οἴημξ5 
δαὶ ἀίβετιε ἀϊευηὶ, λίς εἰ λϊν [ῃρᾶ 4 6856, δαξ 
ἦτ Ἰοχασηίαν, αἰ ἠᾷ ΘΟΠρὶ εχ εουαπι νεγθὶς ἄε- 
Βεδῖ, ϑοῖαβ ἤγαοο ϑιγαιοπίοοηβίβ ρ. 65, 58. ἐϊ8 
δεγίδία: λές, λιός, τὸ λὲ ἀδιαφόρως εὑρίσκεται, ὡς 
ἐπὶ τὸ πλεῖστον δὲ ἐκτεταμένως. ϑεὰ νόγεοῦ Ὧ6 
Βος ἐγ βαρπάαπι 5ἰὲ ἰηϑοίεἶας {1ὰ5., φαὶ Πγαοοπὶβ 
Ἴϊβγῃτα ἐπ ερίϊοχπεη, χασαὶ Βοάϊα μαθειια8, ροπ-- 
ἄγαχ Ὀγαροπεῖα δηὶπὶ πὸρ ποπιίηαίϊναπη δὰ ξ 
φοσαξαιίνατη, 5ρὰ τε! φαο5. φαϑα8 Βγρνΐ 5 ργοωσῃ-- 
εἰαῖο5 ἀϊχίαφε μαίο, ὅμοιο εδὲ ΟδΠἑπηάςὶ, αὐ μέν 
α λίεσσιν ἀρὰ δοβοϊ αβίεη ει, δὰ 1]. λ. 4ϑο. 

ξοάθται (ΔΙ τη ας ΐ ἴοοο εἰΐδτῃ Εἰγπιοῖ. ΜΊ ἐπὶ 
γ. λίς αἴεττε ἀλίεσσιν υἱδείατ : πὲ ᾿ΒΙοπιβεϊδα5 
ποῦ ἀερυεγίὶ Βδες ἰδηχαᾶπι ἀΐνετβα ἐγρηιεηίᾷ 
βερᾶγαγε, αυϑε ἴῃ εἰὰϑ εὰ. βυπὶ 420. εἰ 468, Οἰπιπίπο, 
γᾶγο 4αἷς. Ἴογεᾶδὶ ἀὰὶ ποπιϊπαἰἔνατπη δαΐ δοουβα- 
ἄνυπι Βυΐαθ. ποιιίηΐθ δοττὶρί ροίυϊεθ67 χαοᾶὰ 
Ῥιοξεοῖο μἷαπε τερυρβῃαγεὶ δπδϊορίδε. Αἰφαὶ ἔογ-- 
τίραίδεε Ἑυγίρίάεδ, 5ὶ ψεγαπα οβϑδεῖ, φαοὰ ἐπὶ δῃ- 
αἰϑιγορ ἰοο᾽ νέγσα μ]εγίαας ργόβϑηὶ, ϑῷρα. Ουδπι 
ΓᾺ γυνὴ ἀξ ῥγανδμπὶ ε5866 οδίεπάεγεπι, ρτορίεγεμ. 
Βιδεὲ διαὶ, 
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ΧΟΡΟΣ. 
πόθον ἐρημίας; 

“147Η- 
Αιϑαιρὼν 

ΧΟΡΟΣ. 
τὶ Χιϑαιρών; 

“ΨΤΩΎΗ. 
τλϑοχατεφόνευσέ νιν. 

ΧΟΡΟΣ. 
εἰς ἃ βαλοῦσα πρώτα; 

“«“ΤΑΎΗ. 
ἐμὸν τὸ γέρας. 

ιρ᾽ ᾿4γαυὴ πλῃζόμεθ᾽. ἐν Θιίσοις. 

1170. δείά!οττια ἤδες οταπΐα, κατεφόνευσέ σιν 
δῆτε δᾶ τὰ Κάδμου Αφαιιᾶς ἐτίδαϊε, πὲ ρετβο- 
παγυπὶ ἶσεβ ἰπ ϑίγορῃα αἴχσπε δπιίβιτορμα οοπ-- 

ἰδηΐ. Οὐοὰ υἱὲ σοπῖγα Πδτοβ, ἰϊ8 δἴϊαπι οοπ- 
Τξὰ τοηουδίαδίηεπι ἀγαρίσοττι, τιαχίτυσχας Ἐα- 
τὶρίἀϊϑ ἔδειωπι εβὲ, 'Νατη ἡποὰ τἷϊ δεϊάϊεγαϑ, ἐδο- 
τῶπι βεἶγε ποῦ Ροΐαΐβ86, 4 Ῥατίδας ἀϊδοετμέαπι 
ε85ε Ῥεηίδεῦπι, ομείπις ρϑὲ σείεδαι, Ἑπτύρίάεπι 
δϑερίβεῖπιε ἰΐα οοἰραυεπέεα ἔεοῖσδα, Ταῖϊτο- 
ποῖ ρεγϑοῦδϑ, αἱ ἑηϊεττορεπὶ τπδρὶς δὰ χυσὰ 
τεβροιδοτὶ ροεία νόϊεδαὶ, ἥἀπατα χιισὰ ἔρδαε ἱπ- 
Τεγγοβαῖαγαε [αίββεηί. ΠΟΒρταπηὶ ὑαγὸ ῖς ροτ- 
δομαγαπι υἱσεβ, 8εὰ ]10 τηοᾶο. 

171, ΑΔ, Χο, τίς ἃ βαλοῦσα πρῶτά γε. 41: 
ἀμὸν ἐμὸν τὸ γίρας. ῬαΑϊ. πρῶτα, οἰαῖδ80 γε. ἘΔ 
τέγα εἰἰ δοτὶρίαγα, δεςεηΐα οσογτεοῖο. ᾿Εμὸν 5ε- 
τὴεὶ ἰδωίατα ἰωΐι ἰμὰε ἃ Μυδβργανίο δογίδί οοὲ- 
Ρίακι. Νοδηυα ΧΙΑΥ͂. γ6. δίχνυαο τοῦτο κάρη- 
μον, ἐμῆς πρωτάγριον ἀλκῆς. 

117. ΑΙά. ΧΌ. μάκαιρ᾽ ἀγαυή. ΑΓ. κληὺ- 
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ΧΟΡΟΣ. 
τίς ἄλλα; 

“ΓΖ47Η. 
τὰ Κάδμου 

" ΧΟΡΟΣ. 
τὶ Καδμου; 

ΑΓΑΎΗ. 

μετ᾽ ἐμὲ, μεε' ἐμὲ τοῦδ᾽ 
ἔθιγε θηρός. ΕῚ 

ζόμεϑ᾽ ἐν ϑιάοοις. δος τετο, αἱ δείά!εττιβ ἔεοε-- 
ταί, οπιπία Αβδύδε φομθίπυανῖ. 

1175. ΑἸΔ. εὶς ἄλλα τὰ Κάδμου, αἢ Αξαιᾶα 
σψεῦθα φοπίαηρὶς οὐπὶ ργδθοοάθεηθαβ. Βοος ρεῦ- 
ϑ0ῃ85 ἀϊδιϊαχὶε Ἡεδι μίας, χετα Βγαποκίας, Μᾶς 
ἀμίδε, ἴῃ οσαΐα8. ἰάπιεα, δίεσις Ἰγρορταρ!ὶ ογ-- 
τοῦ αἰϊχοϊὰ τυτβανὶε, εἰ ἘΪπιδ είαβ᾽ δεψυπεὶ βαηὶ. 
Τίνεθλα ἱβ γ]ρο, παρὰ 5Ξεγνδνυίξ ἘΠπιϑιείωδη 
᾿ΑἸϊεταπι χεοῖε ἀεϊθνεγιιαὶ Εφαι Βίιιβ, Βιιποκίαν, 
δεἰάϊογυβ, Μαιμίας, εορεχίε δὰ Βδες, κὲ νἱάθ-. 
ἴαν, Νοπημε ΧΙ,ΥΊ, α54. δε. 

1115. ῬΑ]. ἃ ῥτίπυ πιᾶπὰ Βαβεΐθες νἱδείατ 
εὐτυχής. δὶ ηαῖϑ νοεῖ μδες φαοίιε ἐμ ρετϑοηῶ- 
τάχα ἀεβοτὶρεϊοννα οαπὶ ἀαιίβἰγορίιϊοία ΘοΠρτίιετα, 
Ὧ5 Βδες νεγδα ραδσδε ἄλγε ροίευί!, εἰ νεὶ εὐτυχῆ 
φοείβετε, νεὶ εὐτυχοῖς ῥτὸ ματα! μοβίίυτα ρὰ-- 
ἄλγε, αυΐ τείεγαίαν δὰ θυγαξέρει, ηυοὰ ἱπ πιεπῖδ 

μετ Αραῦςθ. δϑεὰ γεοίς ἕδπιεπ Πἰδγὶ. Νὰ 
Βοβέροαια Αἰτορηδε σεγθὰ ῥτορίεγοα βδυπὶ 411}, δ 
με βδηξ, ρεγϑοπᾶς {γί λαΐα, αὐ τς εαἄετι ρεγ- 

800,8, ψυ8ε 5ἰγορβδιῃ ἢπίγεὶ, ἱποίρεγεῖ εἰΐαιαι ϑὲδτ 
χη ϑεᾳφαοπίεπι δηςἰδσορ ἤδη, ὙΙάς Ἐρίοπιει ἀο-- 
οἱγ, χρεῖγ, ᾧ. 691. 



τά0 ει (ι8ὰ-οχχ89) 

ΧΟΡΟΣ. 
εὐτυχεῖς τᾷδ᾽ ἄγρᾳ. 

{Γ. ΑΎΗ: 
ἀντιστροφή. 

μέτεχέ νυν Θοίνας. ΤῊΝ 
ΧΟΡΟΣ. 
τί μετέχω τλάμων; 

«“ΓΑΎΗ. 
ἡ Ψέος ὃ μόσχος ἄρ-- 

τι γένυν, ἅπο κόρυϑ᾽ ἁπαλότριχα, 
κατάκομαν βάλλει, : 

- ΧΟΡΟΣ. 
χιϑοπρέπεν γὰρ ὥςτε θηρὸς ἀγραύλου φόβη. 

ΝΩ͂Ν ΑΓΑΤΗ. 
ὃ Βάκχιος κυναγέτας σοφὸς σοφῶς; 
ἀνέπηλεν ἐπὶ θήρᾳ 

1177. ΑἸὰ, νέο δ᾽ μόσχος, ἀρτιγένυν ὑπὸ κό- 
φυϑ᾽ ἁπαλότριχα κατάκομον» βάλλει, Ῥοτιυ5, ἄρτε 
γένυν. Βὶς ἀείπᾶε αἰϊατι αἰϊ]. ϑεπϑαμι. Βοταια 
ψεγβογαχη πεχὰθ εαροάϊνίι φυίϑαιδπι, ἠεῆὰς εα- 
Ῥεᾶϊει, ορίπον, ἱπ' Βδὸ ψαϊάοαι βογίρεατα, Χό- 
υϑα, οΥ̓ΝΑπιδηλὰ πὶ οἂρι8, νἱχ ροίεβὲ ἀπβίϊατί 
ἁυΐπ ῥγὸ ἐρβὸ οαρίίε ροβυογίι, Οὔτε ργὸ ὑπό 
δοτίρϑι ἄπο, αἱ μὲῖ ἱπιεβίῃ ἃ ϑϑγδο ἀϊδίαπιοίαπι, 
Ηος ἀϊείε : νένωΐωξ Λΐο, ἐμνεπὶς αὐλιο βόπιας, ξοπια-. 
ἔμπι πιο  ἰΐ ογῖπα απεῖφίε δαρ εἶσ ογπιαπισπέιπα, 

χα, ΑἸᾶ, ἐπὶ ϑήρα τάνδε. Νεηε αἸϊαὰ ᾿ψαίᾷ 
ἐχ Με5. αθεγτιὰγ, Βγοάδει, διερβδηπβ, ϑεςδ)ίβετ, 
εἰ τεοεπίίογεβ, ἐπὶ ϑῆρα τόνδε. Οὐ βἰγορδί- 
οὰβ ψεῖβυ, 1175, ἀδ ἅιὸ δαργα ἀϊβραίαΐαπι, 
Ἰοπρᾶπι ἤπαϊεπι γεχαϊγὶ ἀγριιδῖ, νογᾶπι Ἔἐβὸ ρυΐο 
ΠΡγούαπι δογίρέαταπι, πἰδὶ φαοά, αξ βο]επὶ, ἰοία 
᾿ἀδεῖνι οπιϊδεγιιηῖ. Οὕᾶγε ἐπὶ θήρᾳ τοῦδε δετὶρεὶ. 
Ἰᾶψαε εἰΐαπι δὰ βεῆβιιπι εἰεβδηΐμια δϑὶ.. Ουυπι 
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᾿ τοῦδε δΙαινάδας. 
ΧΟΡΟΣ. . 

ὃ γὰρ ἄναξ ἀγρεύς. 
“ΓΩΎΗ. 

ἐπαινεῖς; ιαδὸ 
ΧΟΡΟΣ. 

εἰ δ᾽; ἐπαινῶ. 
ΓΑΤΎΗ. 

τάχα δὲ Καδμεῖοι. 

εὐΐπι ἰᾶται 8818 εἰ ἰρέα Αρλὰπς ἱπάϊοιδεδξ, ἔεγδτα. 
«856, σαΐπδ᾽ ἑᾶραὶ ἰεπεγεῖ, εἰ ἰάεπι τροὰο εβϑεὶ ἃ 
ἜΒογο τερεϊίίαχα,, πιο]εβίατε εβὲ, ταγβὰβ ἱπουϊοατὶ 
Πϊαὰ ϑῆρα. Ν 

α185. Περεδαίαν, τί δ᾽ ἐπαινῶ; 1ὰ “αύτα εἰ 
ἰῆοοῖ, φωϊά ἰαμάεπι ἴάετα ἔοτει ἃς πόπ. ἰαμάο. 

Ὁ ἴα ὁπιπὶ μος φΟἸ]ο αΐο ςὰπὶ Δοεγρα ἡαϑάατα 
ἡτοηΐα Ἰοχυΐϊατ' “Βογιιβ, ἀτωθἐ αἰ αίεια οαρίδη:, 
τ Αράμε εὰπὶ ργΌΡᾶτε ἰβία εἰ ἰλυάατε ραϊεῖ, 8ρε- 
εἰδίογέβ δυίεπι ἀροχηίπατὶ εὰπὶ ἰᾶπι σγαάεῖς ἔδεὶ-- 
τὰ ἱπέε]ραηὶ, Οὐᾶτε ἀϊδεϊποιίοηεπι πιαϊανὶ, ἂς 
Βος ἀϊοαῖ: φωΐά νέγο ἰαμάο φρίϊοαι, ͵ 

χ186. Ψαϊμο τάχα δὲ ἴοι ἀϑάις ἀὰ πε- 
φισσῶς ἰτϊαπηίυν, Ἷ 8ι8ε, Ρετιυχραΐα τεβρου- 
βἴοπε ρεγβοπγιτη. τὰ ἰϊα τεβδιϊϊαΐ, αὐ γεγθα 
καὶ παῖρ γε Πονϑεὺς, ματέρα, εἰ περισσάν “ΒΟΤῸ 
Τεδι πέτεται, Οὐυπὶ ἰαπάδτί ἃ οὗογο υἱγίαιεπι 
ϑᾶδπι υἱάϊι Αρδὰε, πιοας νόγο, ἐπχαΐξ, δέΐαπι Οαά-- 
πιεὶ Ἰαμάαδιπί, Αὰ ἀυδς εἰογιια: 'αίφια αάτο 
Ῥεμίδει, ΠΙιΐμα πιαΐτεπι: χαοὰ μαϊεῖ ρετᾶσεγθα 
φῦτα ἑγοπίὰ ἀϊοὶ, Ταμάαδίε Ψατο, τεεροδιδεὶ {ΠΠ|8, 
46 απο ἱδοπὶς ργαδάαπι ξερεγίπι. Ἐκίπιΐαπι ψέῖο, 

ἔαηαίε ὕβοτις, ἐπκίπεῖο ργοζοίον πα, τ οᾷ. Ῥαὶ' 
Μαβεὶ τάχα δὲ καὶ Καδμεῖοι, ἄτα 4υᾶ βοτίρίατα, 
ἅδε ἰατηβίσασα ἐϑοβίοστηορίσατα ῥγαεβεῖ, νεϊίηι 
τοποϊίάγί ρσθϑεὲ δἰγορξίευ, Νοα ραϊο ἰᾶπνεη ἐμὲ 



{ν] «(α958:5-- 1195) 

ΧΟΡΟΣ. - 
καὶ παῖθ γε Πενθεὺς ματέρ'. 

ΑΓΔΎΗ:. ΄ 
ἐπαινέσεται, 

λαβοῦσαν ἄγραν τάνδε λεοντοφυῆ. ς 
ΧΟΡΟΣ. 

περισσάν. . 
ες ΜΓΑΎΗ." 
περισσῶς. ᾿ 

ΧΟΡΟΣ, 

χἵρομεγάλα, μεγάλα καὶ 

Ἑατὶρίδετα βεγίρϑίβϑε, ὃς κατεφόνευσέ νιν, δὰϊ ὁ 

καταφονεύσας νιν. Ἀαὶ ἡαϊάοπι υἷα ετίε φαΐ ποῃ 
χολῇ Ηἰς ἁἀδῆτατα 6895, τὶ ἀποὰ δὰ βεπβαιη Ρεπ 
περεββατίατα 81, ἘΠ ρόββεῖ χαίάεπι δογναγὶ, ϑ,, 

αὶ ἀρεϊβοίτης Πὶς τοπιτηθπιογαγείαγ, Καάϑρος τὸς 
Ῥοπεγείαν. ΓΝ ̓ “Καδρεῖοι. Ψετυπιίαπιεπ, 5ἱ 5ογί- 

οἷε Ἑατιρίδεν τάχα δὲ Καϑμεῖοι, ἐδὲ ἰὰ 5ο ἐπῖε-- 
ἰἰρομάσπι, ἊΣ Αβδια μα γεγθί5 χπαΐαα φαϊάδαπι, 
ἀαδπι «ποτὶ ἀρρσοβδείοπειι, ἀεβίβμειι παδϑὶ ἀϊ- 
ἑαὶ, Βὲπε εὐ, φϑδσπὶ ἰὰ τπὸ Ἰδυάας, βεὰ τποχ, 

σὰ τηαΐα5 ἐδ, ἰαπάδβατι (δάπιεί. Νὲες ἀΠΈ- 

εηάυτη, Βεης ἰά ἐοπινετείγε παὶς ᾿υσο, Παῦτα 405 
χολχίτας ρανίδατοβ ρυϊαὶ ᾿Αραυε, ἀο!ϊἑαγὸ5 πιλχὶ-- 

τὸ 886 σουϑεπιαπεῦδι δὲ. : 

: ἀδῳν ΠΝρισσὰν περισσῶς ἐπλοτιάαν!! Βτοάλουβ, 
πυπι ἰὰ ΑἹ, ἣν δὰ. ἰἴΐπα ππερισσεὶς, “τερισσῶς δὰ ΔΙῆκ εἀὰ. 

πιριεσὰ περιδοῶς Ἰεβετεῖαν. 
“ρα, ΑΝ. εξ Ῥα]. “φἴεδε ἱπίετραπβαῃέ με 

γίγηϑα; 9εὰ ΑἸὰ, μεῖνε μεγάλα “μεγάλα, φανερὰ 
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φανερεαὰ τὰργ᾽ ἐγεὺ κατειργασμένα. 
ΧΟΡΟΣ. 

δεῖξόν εὖν, ὦ τάλαινα, σὴν νικηφόρον 
ἀστοῖσεν ἄγραν, ἣν φέρουσ᾽ ἐλήλυϑας. 

«ΙΥΗ͂. 
ὦ καλλίπυργον ἄσευ Θηβαίας χϑονὸς 
γαίοντες, ἔϑεθ᾽, ες ἴδητε" τήνδ᾽ ἄγραν, 
«Κάδμου θυγατέρες ϑηρὸς ἣν ἠγρεύσαμεν, 
οὐκ ἀγκυλωτοῖς Θεσσαλῶν στοχάσμασιν, 
οὐ δεκτύοισιν, ἀλλὰ λευκοπήχεδιν 
χειρῶν ἀκχμαῖσι. κἄτα κομπάξειν χρεών, 
καὶ λογχοποιῶν ὄργανα κτᾶσϑαι μάτην. χῶρο 

ΠΤ 

καὶ τάδ᾽ ἔργα κατειργασμένα. ῬΑ]. Φαίεται γέγηϑα. 
μεγάλα μεγάλα καὶ φανερὰ τάδ᾽ ἔργα κατειργασμένα. 
ϑείἀϊεγαβ, φυρῖὰ βδαυίξαν Μειδίας, γέγηϑα μὲν 
γάλα μεγάλα καὶ φανεριί, καινὰ δ' ἔργματ' εἰργα-- 
σμένα ἥἄσᾶε δογίρίυτα ἐο υἱιΐο Ἰαβοσταῖ, χυοὰ 
Ὥοχι δέ, 5εὰ τέ ροπὶ ἀεβυί!. ΕἸτ,β]εἰα8. νέγδπι 
Ῥυῖαὶ εοὰ. ΡΩ]. Ξοτίρίαγαπι ε55ε,, καὶ φανερά, βεὰ 
υἰκίατα Ἰαίεγε ἰπ τάδ᾽ ἔργα. Οἱ ὁ ἔδοὶ]α8 85-- 
δειῖίοῦ, φυοὰ ἸΥρορταρῆί εττότε ἴῃ ΑἸδίπα καὶ ᾿ 
Ἰίεηο ἰοοο μοβίΐαπι νἱάεῖαγ. Πὰς χαῦπὶ ὑτγο- 
αοπιεω ἐγώ, παρὰ δὰ δεπϑάαχα Ἰοοὶ ἰΐα σοπίπιο-- 
ἄσπι ἐδ, αὐ ἄεβτε δὸ δἀγεᾶτηῦβ, ρορίες ργῶθς- 
ἔτεββατι ἔργα εχεϊαϊθε νἱάδαῖαν, τἄργ᾽ ἐγὼ κα- 
τειργασμένα βοτϊρεῖ, ΝΙαρί5 Ἰάτθα Ρ]δοτεῖ, δἱ 1:-- 
Ῥτὶ δἀϊανατεηι, γέγηϑα μεγάλα μεγάλα τάδε φα- 
ψεῥρά τ᾽ ΤΟΥ ἐγώ κατειργασμένα. 

18οο. δίξηυχαι ἰηἰοττοξαυδὶ εχ Ἠεαιμὶΐ βεπ- 
τεηιία ΕἸ πιβ! εἴμ Δρροβαΐ!, ψαο ταΐμί, χαυπὶ μος 
ἡτοπίοε ἀϊοδπίαν, ποι νἰ είν οριι ε88ε. Ἐὲ ἔμεπι,, 
Ξρααῖε, εἰοτίατὶ ορογίδὲ, γριμαίγαφιιο ἰδὲ ἐοῖα ομὰΐ 
ἑμδοτγα: πυΐθιι8 50 }}Ἰςεῖ ποὰ οραϑ Βαθεηῖ, αὶ 58-- 
αἷϑ ροἹ]επὶ ταδηΐμτια 5αΐβ, 



γή44 (1507 --ο 1320) 

ἡμεῖς δὲ ταύτῃ χειρὶ τόνδε Θ᾽ εἴλομεν, 
χωρίς τὲ ϑηρὸς ἄρθρα διεφορήσαμεν. 

. ποῦ μοε πατὴρ ὃ πρέσβυς; ἐλθέτω πέλας. 
“Πενϑεύς τ᾽ ἐμὸς παῖς ποῦ στιν; αἰρέσθω λαβὼν 

τλρόπηκτῶν πρὸς οἴκους κλιμάκων προραμβάσεις, 
ὡς πασσαλεύσῃ κρᾶτα τριγλύφοις τόδε . 
λέοντος, ὃν. πάρειμε ϑηράσασ᾽ ἐγώ. 

ΚΆΔΜΟΣ. 
ἕπεσϑέ μοι, φέροντες ἄθλιον βάρος ΄ 
«Πενθέως, ἕπεσϑε, πρόςπολοι, δόμων πάρος, 

χλιοοῦ σῶμα μόχθων μυρίοις ξητήμασιν 
, φέρω τόδ᾽ εὐρὸν ἐν Κιθαιρῶνος πτυχαῖς, 
διασπάρακτὸν, κοὐδὲν ἐν ταὐτῷ πέδῳ 
λαβών, ἐν ὕλῃ κείμενον δυρευρέτως. 
ἤκουσα γάρ του ϑυγατέρων τολμήματα, 

᾿ς, λαοί, Νόβαδε ΧΙΑΨ. 78. αὐ δὲ σύμβολα παι- 
δὸς ᾿Αγαύης πῆξον ἀριστοπόνοιο τεοῦ προπάροιϑε 
μελάϑρου. ἘὸλΧΙΝΙ. χὅ0 Πενϑία δεῦρο κάλεσσον, 
ὅπως φϑονερῇσιν ὁπωπαῖς ϑηροφόνους ἱδρῶτας ὀΐι- 
πεύσειε «Αυαΐίου" δμῶες ἐμοὶ, στείχεσϑε, παρὰ προ- 
πύλαια δὲ Κάδμου πήξατε τοῦτο κάρηνον, ἐμῆς 
ἀναϑήμαέα νίχης: 

ται. Γδεΐ δυρευρέτῳ. Πείοκίας, δας δυρού- 
οιτορ Ἰεβειάυπι, ἀαὲ ναϊραίατο ἴα ἐχρ!!οαπάαπι 
οεῶδεθαὶ, ἐπ φἕα ἀεβτα αἰφυϊὰ ἐπνεπίίατ, Ῥοτ- 
ἴὰ8 ἀἰὐββομεεγ δογμίαδίϊεπι, ἘἸΠιδ!εἰα8 ἐπιρίαπε 
ἰπίεγργείαιασ. ΜΙδὶ ἐγαδέγα Ἰδβόγαγε γίάεη- 
ἀν ἴμ Ἧνος νοσαβαῖο. φατε δυρενοίεωρ «σεῖς. 

51. ἴὴὼ Βυϊαβπιοάὶ γσοδθα ] 5. πἰμ}} τείοῤέ, αὐγατα 
Τερεξίδεαϊατ ἱπ Ἰοχἰοβ, ὅπ ποῦ. επὶ ἔρβϑτι βὰ- 
ῥξὰ δία νεξβὶς ἀεβογίμβεγαὶ Ὁ. 1150. ἀέῖταιν δὲ χω- 
ξὶς σῶμά, τὸ μὲν ὑπὸ στύφλοις πέτψαις, τὸ δ᾽ ὅλης 
ἦν βαδυξύλῳ φόβῇ, οὐ βάθιον ζἥτημα: 



τορι ΟΦ ΙΟ 
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ἤδη κατ᾽ ἄστυ τειχέων εἴσω βεβώς, 
σὺν τῷ γέροντι Τειρέσίᾳ, Βακχῶν πάρα.͵ 
πάλεν δὲ κάμψας εἰς ὄρος, κομίζομαν 
τὸν κατϑανόντα παῖδα Πϊαινάδων ὕπο. 
καὶ τὴν μὲν ᾽ἀκταίων᾽ ",ἀρισταίῳ 
τεκοῦσαν εἶδον Αὐτονόην, ᾿Ινώ ϑ᾽ ἅμα, 
ἔτ᾽ ἀμφὶ δρυμοῖς οἰσεροπλῆγας ἀϑλίας"" 
τὴν δ᾽ εἶπέ τίς μοι δεῦρο βακχχείῳ ποδὲ 
στείχειν ᾿4γαυήν, οὐδ᾽ ἄχραντ᾽ ἠκούσαμα, 
λεύσσω γὰρ αὐτήν, ὄψιν οὐκ εὐδαίμονα. 

“ἈΓΑΎΗ. 
πάτερ, μέγιστον κομπάσαι πάρεσεί σοι, 
πεῴντων ἀρίστας ᾿ϑυγατέρας σπεῖραι μακρᾷ 
ϑνητῶν. ἁπάσας εἶπον, ἐξόχως δ᾽ ἐμέ, 
5) τὰς παρ᾽ ἱστοῖς ἐκλιποῦσα κερκίδας, 
εἰς μεῖζον ἥκω, ϑῆρας ἀγρεύειν χεροῖν: 

---.--.. ἢ 

αι. Βακχῶν πάρα, ηυοὰ τεοῖα ΕἸπιρ] εἶτα 
ξυπὶ Βεαποίκῖο εχ Μαβρτανὶΐ επιθηϑαϊίοῃδ. ρτὸ 
Βακχῶν πέρι τορερῖϊ, οπι γαγθο βεβώς οοπίαπ.-- 
ἐράσνη, Ναπι ἀμ 64 ἥκουσα τείοττί νεὶμοῖ, βογὶ. 
Ἔγα ἀὲβεγεὶ ἤκουσα γὰρ τὰ ϑυγατέρων τολμήματα. 
ἀρὰ Μαιίΐδε ροβαϊξ, ἤκουσα γάρ που, δἰϊεπαπι 

ΒΡ Βυΐὰ5 Ἰοοὶ ταϊΐοχνε εϑὶ. 
δος χρᾷ, Γἰδτὶ αὐτῆς. οτίϑδίπνε δοαὶ ρον αὐτήν, 
Ἐτοιναπεῖνας, Μαρτανῖο εἐὲ Βγαμοκῖο, Νεσαε 

ἱἶπι οαπὶ ΕἸπΙ5] εἶο βεῃιΐδτη, ρᾶγατη τεΐεστε, Νοπὶ 
ππίπι ἰηγε]ίοεπι δἀβρεοίατῃ ἢ]ΠΙας, δοὰ ἔρβατα υἱ- 
ἄεγε νὰ], ἥἄσδὲ ργδεβεὶ ἱπέεϊίοεμα δἀβρεοίαμη. 
τς χη, Νοππιθ ἐπ. 47. καὶ τις ἀνοιοτρηϑεῖσα 
ϑυελλήεντι πεδίλῳ κούρη λυσιέϑειρα διέσσυτο πὶ 
ϑενεῶνος, κερκίδα καλλείψασα καὶ ἱστοτέλειαν Α-- 

ν». . 
Το 1250. Ργδειαϊ οοὰ, ῬᾺ], βουίριατατε μεῖζον. 
γαυϊξαίο μείζον᾽, ᾿ κ 

ΕΡῚ 

1220 

1325 



"46 (286 --- 50) 

γηδοφέρω δ᾽ ἐν. ὠλέναισιν, οἷς ὁρᾷς, τάδε 
λαβοῦσα τἀριστεῖα, σοῖσε πρὸς δόμοις 
ὡς ἀγχρεμασϑῇ. σὺ δὲ, πάτερ, δέξαι χεροῖν. 
γαυρούμενος δὲ τοῖς ἐμοῖς ἀγρεύμασιν 
κάλει φίλους εἰς δαῖτα. μακάριος γὰρ εἶ, 

χἡδόμακάριος, ἡμῶν τοιάδ᾽ ἐξειργασμένων. 
᾿ ΚΑ4,) 

ὦ πένθος οὐ μετρητόν, οὐδ᾽ οἷόν τ᾽ ἰδεῖν, 
φόνον ταλαίναις χερσὶν ἐξειργασμένων. 
καλὸν τὸ ϑῦμα καταβαλοῦσα δαίμοσιν, 
ἐπὶ δαῖτα Θήβας τάςδε κἀμὲ παραχαλεῖς. 

γεδοῖμοι καχῶν μὲν πρῶτα σῶν, ἔπειτ᾽ ἐμῶν. 
εἷς ὃ Θεὸς ἡμᾶς ἐνδίκως μέν, ἀλλ᾽ ἄγαν, 
Βρόμιος ἄναξ ἀπωλεσ᾽, οἰκεῖος γεγώς. 

ΤΆΑΎΗΙ 
ἧς δύκκολον τὸ γῆρας ἀνθρώποις ἔφυ, 
ἔν τ᾽ ὄμμασι σκυϑρωπόν. εἴϑε παῖς ἐμὸς 

᾿ 
1585. Μαῖε ναῖξο, εἷς ἂν κρεμασϑῇ. Νοαι φουν-: 

πὶ: επίπι Πὶς ἄν, αἱ ἐπ τὸ τηϊπίπης Δυθία, [1ὰ-- 
ἅτε εἰΐδται βαργα ν. 1206. Ὥθῃ εϑὲ εἃ Ῥαρίοαϊε 
σαν, οἷς πασσαλεύσῃ κρᾶτα τριγλύφοις τόδε, Οὐα- 
τε, ὧδ εἰγκρεπαοῇ Βοτὶρϑ8ῖ. 

ἀπ απηίορετο Ηὶς Ἰοοαβ νεχατε- 
τἰι ἰαίογρτεῖεβ, 4αύταπι Ζαίδαπι φατῖ5 ρτοβα δέος 
Ἐοπίξοιαγαθ ῥχοί]εγαης, 8 οριβ δϑδοὶ επποηὰα- 
4ἴοδδ. [πὰ Πῖϑ παππεγο εἰΐϑτη ὅταν ργὸ ὅτ᾽ ἐν. Νὲ-ς 

6 ξρίτο βοϊοεσυσα ἐδὲ ὅταν ορίαιΐνο ἰαπείαπι, 
τ ρυϊαὶ ΕἸπιοϊείας, ταοᾶο ἰδὲ, αθὶ ἀεθεῖ, βίς οοπ- 
πιγαοταν, Ηος ἀἰείτ: μέίπαπε ΜΕ δμδ πεδιὲς σὶρ, μὲ 
ΕΝ Ῥγαδᾶα οπιιδέμι5 γεάίγεῖ, φμπι ψοπαγείμγ ἐπίϑγὶ 

Ἀέδανιοβ ἐμρέπιδδ: αὖ {Π6 πίλὶϊ τιϊοὲ ἀϊὶα τεϊωεεατὶ 
εἰταϊοῖ!, Ὀσπτα ἄϊεὶς ὀριγνῷτο, ποῦ ὀριγνᾶται, 
ἦρϑο γετϑὶ πιοᾶο ἱπάϊοδι, ΠΟῺ δὐθὲ Ῥεηιβεύτα νὲ-ς 
σιλτιοαῖβ εἰπιἀἰοβιιπν, Ἰιηὰε Ὧοπ ρας Βαδεϊὲ «ἀ- 
ἰΐσεγε, δὲ ἐπε ποτὶ ἐξ νεπιάξιιπι, 6 Ὁ 



Οοορῖς 





(.281.-- 37.) χά7 

εὔϑηρος εἴη, μητρὸς εἰκασϑεὶς τρόποις, 1245 
ὅτ᾽ ἐν. ψεανίαισι Θηβαίοις ἅμα - 
ϑηρῶν ὀριγνῷτ᾽. ἀλλὰ" ϑεομἀχεῖν μόνον 
οἷός τ᾿ ἐκεῖνος. νουϑετητέος, πάτερ, 
σοί, τ᾽ ἐστὶ κἀμοὶ, μὴ σοφοῖς χαίρειν κακοῖρι 
ποὔσειν: τίς αὐτὸν δεῦρ᾽ ἂν ὄψιν εἰς ἐμὴν χδο 
καλέσειεν » ὡς ἴδῃ μὲ τὴν εὐδαίμονα; 

'ΚΑΔΜΌΣ. 
φεῦ φεῦ, φρονήσασαι μὲν οἵ" ἐδράσατε, 
ἀλγήσετ' ἄλγος δεινόν. εἰ δὲ διὰ τέλους 
ἐν τῷδ᾽ ἀεὶ μενεῖτ᾽, ἐν ᾧ καϑέστατε, 
οὐκ εὐτυχοῦσαν δόξετ᾽ οὐχὶ ϑυςευχεῖνν 1.85 

ΑΤΓΑΎΗ 
τί δ᾽ οὐ καλῶς τῶνδ᾽, ἢ τί λυπηρῶς ἔχει; 

ΚΑΔΗΣ. 
πρῶτον μὲν εἰς τόνδ᾽ αἰϑέρ᾽ ὄμμα σὸν μέθεφν 

Α14ΥΗ. 
ἰδού. τί μοι τόνδ᾽ ἐξυπεῖπας εἰςορᾶν; 

ΚΑΔΙΟΣ. 
ἔθ᾽ ἄὐτος, ἢ σοι μεταβολὰς ἔχειν δοκεῖ; 

ὙΨΓΑΎΗ. 
λαμπρότερος ἢ πρὶν καὶ 'διιπιέτέστερος. 112δο 

ΚΆΔΜΟΣ. 
τὸ δὲ πτοηθὲν τόδ᾽ ἔτι σῆ ψυχῇ πάρα; 

“41. ΎΗ. 
οὐκ οἶδα τοῦπος τοῦτα. γίγνομαι δέ πως 
ἔννους, μετασεαθεῖσα τῶν πάρος φρενῶν: 

ΚΑΔΗΟΣ. 
κλύοις ἂν οὖν τι, κἀποκρίναι ἄν σαφῶς αὶ 

ΤΆΤΗ. 
ὡς ἐκλέλησμαί γ ἃ πάρος εἰπομὲν, πάτερ: χα6. 

. . 32 



148 (122 --- χ280) 

“ΚΑΔΜΟΣ. 
εἰς ποῖον ἦλθες οἶκον ὑμεναίων. μέτα; 

. “ΓΑΎΗ. 
σπαρτῷ μ᾽ ἔδωκας, ὡς λέγουσ᾽, ᾿Εχίονις 

ΚΑ͂ἍΜΟΣ. 
τἰς οὖν ἐν οἴκοις παῖς ἐγένετο σῷ πόσει; 

«“ΓΑΎΗ. 
“Πενθεύς, ἐμῇ τε καὶ πατρὸξ κοινωνίᾳ. 

, : ΚΑΔΑ͂ΜΟΣ. . 

τλγοτίνος πρόρωπον δῆτ᾽ ἐν ἀγκάλαις ἔχεις; 
«“ΓΑΤ7Η. υ 

λέοντος, ὥς γ᾽ ἔφασκον αἱ ϑηρώμεναι. 
ΚΑΔΗΟΣ. 

σκέψαι νυν ὀρθῶς. βραχὺς ὃ μόχϑος εἰριϑεῖν. 
μων, ΡΝυ 

ἔα, τί λεύσσω ; τί φέρομαι τόδ᾽ ἐν χεροῖν. 
ΚΑΔΙΟΣ. ᾿ 

: ἄθρησον αὐτό, καὶ σαφέστερον μάϑε. 

117. ΡᾺ]. σκέψα; νῦν ὀρθῶς. Ἐ]εβατιίον ΕἸπη5- 
Ἰεία5 νέν οοπίϊεῖς, Νοα νιἀδείατ ἑδτηθα ἤεςεςβᾶ- 
τίατη εθϑε, Μαϊιί6 Βαες ἀιαριδοανίε Νοπιας 
ΧΙ,ΨΙ. 245 βεᾳη. 

148, Ἐδὶ βᾶπε, χυοὰ αυΐδ ἀπβίϊεὶ ἂε τηεάϊο 
ἔρομα,», δὶ πεπιο, ποσὶ δείϊνιπι ἐχϑρεοίει. Ὑπάε 

ξεικοθμείαο φέρομεν βουἱδοπάστα. βαϑρίσαια,  ἰὰ 
ποι Δι βίιάτεδι τοείρεγς, αἰδὶ ῬΙαγα! 8. ἃ ἰδηϊὸ 
δυνεϊπυὶ τηοίαι, ρυϑεϑευ πη ἴῃ ἱπιογγοβϑθομα, δες ἢ 
πὰ νἱἀετείατ, Οὐδγα δὲς ἐπίε!]!σομάασα ραΐο Ἰ- 
Βγογαπι βογίρισγδαι : φμίά ἤοο πιϊδὲ ἐπι πιαηίδιιϑ τὲ-- 
Ῥοτὶυ} Ορεῖδε ργεϊϊασα ἕδοεγεὶ, αὶ παδοτγεγεῖ, 
φυΐδα5 σοπἀίιοαίδαΒ νεγθατα ρίαγα!α ργῸ βίπρι- 
Ἰαυὶ ἃ Ὀγδεοίβ πϑυσρδίιπι οἰὲ: ἄσλο ἡπδίογία ποη- 
ἀππι εχξιδυιδίᾳ εβῖ. 



(οοαίς 





͵ (128: -- 85) χά9 

ἉΤΓΑ͂ΎΗ. 
ὁρῶ μέγιστον ἄλγος ἡ τάλαιν᾽ ἐγώ. 1279 

ΚΑΖ4ΜΟΣ.- 
μῶν σοε λέοντε φαίνεϊα» προςεικένα:; 

«ΓΩΎΗ. 
οὔκ, ἀλλὰ Πενθέως ἡ τάλαιν᾽ ἔχω κάρα. 

ΚΆΔΜΟΣ. 
ἡμαγμένον γε πρόσϑεν ἤ σε γνωρίσαι. 

“1ΓΑΊΗ. 
τὶς ἔκτανέν νιν; πῶς ἐμὰς ἦλθεν χέρας; 

1578. αῖρο οἰμωγμένον. ΕἸπιδ]εἰα6,1ςεὶ ἴα ἕα-- 
εγργείαϊίομε 8 ἤδεγεγο [αἰεδῖαν, φμωγμένον εἀὶ 
ἀϊτ, Ηος “ποπ ἰϊίεγ δάπηίτεὶ μοβϑεῖ, υἱβὶ δὶ ϑογὶ-- 
Βεγεῦατ, φκογμένον γ οὐ πρόσϑεν. 8εὰ Ἰρῃβο 
Ῥτδεβίαὶ Μαβργανὶὶ οοηϊεοίατα ἡμαγμένον, ἥσᾶπι 
Ἐξεϊρίεηδαπι ἄυχῖ, βόττο ἢ σὲ γρωρίσα, ολϊροῖε 
ἘΠπαβ] εἰαθ, τὲ εβὲ ἴω ΑἸαίηα, τερτομοηάεηα, χαοᾶ 
Βηαποκίαβ εἰ Μαιιμίδε ροβαεγαηὶ, ἤ σε γνωρίσαι, 
«αΐα ἐποπεῖςα ἐὸ γαϊηι! ροᾶϊα Ιοο0 ἐδγτὶ πεχασαῖ, 
Ὠἰδὶ 18. Ρ685 5ἰὲ ἰατηδαβ: «αδε᾽ ΟΝ βεγναιίο ρυίπιατα 
εἰ 4 Ῥόγβοπο ἕδεοίδ. ϑεά χαΐπι δά άδὶ Εἰπιβείυβ, 
σοσδϊεπὶ Βγενοῖα δηὶς γν δραὰ ΕἙυτὶρίάεπι ἐδῃ- 
ἴστα ποῖ βεταρεῦ ρχγοάμοὶ, ἰρβε υἱάοιας ἱπῆτ-- 
τοῦτα βυδηι βεηίδηίίαα. Α΄ 8388πὲ δος 'ρ80 ἴοθὸ 
Ῥοϊίαβ. οογεϊρίεπάα υἱἀεϊὰ ραγιίουϊα γέ, ἀυδπι 
Ξευϊδεωάαπι εαϑε, ἢ σὸ γνωρίσαι, ἀυυχι ἑὰ βόπϑὰδ 
ποῖ ἔογαῖ. Νεήαε δωηΐτη αα Ἀὶς Ορροβίῃίο ἐπίεν 
᾿Αραυξη εἰ πεβοῖο παειι Αἰΐατη φοβΙιατὶ ροϊεαῖ. 
δὲς ἴῃ Οτεβίε 747. ϑᾶσσον ἢ μ᾽ ἐχρῆν προβαίνων 
ὑκώμην δὲ ἄστεως. - 

1270. ψαϊαο ἤ18᾽ εἰς χέρας, πα Ῥατατα εἶε- 
τὶ πέγθόγατα ἱαποίαγα του ϊΐο οἤδεπϑὰ8 ΕἸπις-- 

ζξαι, χαυπὶ εοἅ, ῬΑ]. Βεδεαι ἤλθεο χέρας, ταῦῖ.., 
Ἰεὶ ἦλθεν χέρας, 81 εεγζατη εδϑεῖ, Τεοῖε δθϑβθβα 
Ῥοβ86 ργϑεροϑιιίοπει, Ἐ80 4υίάεπι ἰὰ ἔρϑιπι 

ΝΜ ΞΡΉΎΉΌΞΞΕ 



το (1286 --- 1294) 

ΚΑΔἉΜΌΣ. 
ταϑοϑύστην᾽ ἀλήϑεϊ, ἧς ἐν οὐ καιρῷ πάρει, 

ἉΨΦΓΑ͂ΤΗ. 

λέγ, ὡς τὰ μέλλον. καρδία πήδημ᾽ ἔχερν 
΄ ΚΆΔΗ͂ΟΣ. 

σύ νιν κατέκτας, καὶ κασίγνητας σέϑεν. 
“ΓΑΎΗ. 

ποῦ δ᾽ ὥλετ᾽ ; ἢ κατ᾽ οἶκον ; ἢ ποίοις τόποις; 
ΚΑ͂ΔΙΙ͂ΟΣ. 

οὗπερ πρὶν ᾿αἰκτῳίωνᾳ διέλαχον κύνες. 
ΑΓ4ΎΗ. 

χτοδϑὅτί δ᾽ εἰς Χιθαιρῶν᾽ ἦλθε δυςδαίμων ὅδε; 
ΚΑΔΗΣ. 

ἐκερτόμει Θεὸν σὰς τε βακχείας μολών. 
ΓΑΎΗΙ: 

ἡμεῖς δ᾽ ἐκεῖσε τίνι τρόπῳ κατήραμεν; 
ΚΑΔΙΙΟΣ. 

ἐμάνητε, πᾶσά τ᾽ ἐξεβακχεύθη πόλις, 

τεροδαΐ, οἰδὶ ποῖ Βαῖνδο ἐχοιωρῆαπι. δυίαα ἔοτ- 
ταῦνδε ἴῃ Ῥγοιηρία. ϑεὰ εδὶ ἢος εχ εὸ ἔξϑστο, 
ἴθ 4 ἔλοίε εχίβείτωατὶ ροίεϑί, χαίᾷ ταιίο ἕπιραδα 
Ῥεκπιίδια!, Νὲ χαΐα βἰπιΐϊε. ναϊξαῖο ἠ28᾽ εἰς ίλιον 
δα Οτεβίς 647 αἴεται, υϑδὶ Ῥογβοῦῦβ ἐς μαὶΐ, 
ποετηϊπεγίς δασρεοίατπι ἰὰ ε:8ε, ἡπυπὶ ἐα ἀθοθς 
«οὐὰ. Μαμίας εἰδε δηιίβϑίτηδπι δεξί ριαγατα αἴξα.-- 
Ἰετὶς ἠλϑ᾽ ὑπ᾿ Ἴλιον. ᾿. 

ἀαθι. Βφοι σοί πῖς ΕἸΙτιϑ εἰας υἱάϊξ καρδία πή-- 
,δημ᾽ ἔχει, Ῥτο δέδοικα Ῥοδίϊατα, τορβεῖε δοσπδδιῖ- 
σψιῖπὶ τὸ μέλλον. Ὑἱὰς δυρτὰ δὰ ν. δοῦ. 

εμηϑέ. Νοπηαα ΧΩ, ἐδ. ἤξῥ, Κιδαιφών. γς 
φοκόμους Κάϑμοιο κατέωτανες" ἀμφοτέρους δέ, νε- 
τον ἔχεις Πανϑῆα, καὶ ἀκταίωνῶ καλύπεειε." 



Ὀοοαίς 





(1295 --ο 1506) δι 

ΓΆΤΗ: 
“Διόνυσος ἡμᾶς ὥλεσ᾽, ἄρτε μανθάνων 

: ΚΑΔΙΟΣ. 
ὕβριν γ. ὑβῳσθείς. ϑεὸν γὰρ οὐχ ἡγεῖσϑέ νεν.χρο 

. “ΨΓΑ4ΤΗ.. 
τὸ φίλτατον δὲ σῶμα ποῦ παιδὸρ, πάτερ; 

᾿ ΚΑ͂Ζ4ΜΟΣ. - 
ἐγοὴ μόλις τόδ᾽ ἐξερευνήσας φέρω. 

ΤΓΑΤΗ. 
ἦ πᾶν ἐν ἄρϑροις συγκεκλῃμένον καλῶς; 

5 Ἀ Χ ᾿ 

τος ὈΑΓΑΎΗ. τος 
“Πινϑεῖ δὲ τὶ μέρος ἀφροσύνης προρῆκ᾽ ἐμῆς; 

΄ ΚΑΦΙΗΌΣ. 

ὑμῖν ἐγένεθ᾽ ὅμοιος, οὐ σέβων ϑεόν, 1295 
τοιγὰρ συνῆψε πάντας εἰς μίαν βλάβην, 
ὑμᾶς τε, τόνδε ϑ', ὥστε διολέσαι δόμους, 
κἄμ᾽, ὅστις ἄτεκνος ἀρσένων παίδων γεγώς, 
τῆς σῆς τόδ᾽ ἔρνος, ὦ τάλαινα, νηδύος 
αἴσχιστα καὶ κάκιστα κατθανόνθ᾽ ὁρῶ: 1ὅοο 

χρο, Αἰὰ, ὕϑριν ὑβρισϑείο, Αἀάϊτυτη γ᾽ 15 
Μεριίο, χυοπὶ Μαιμίδε δίσας ΕἸπιο]εἰα5 δεζασεῖ 
βαπὶ, Νεὸ ἀϊοδεῃιίο ἃν Ηβ, δᾶ ἑᾶπιεπ ποῦ ργϑε- 
τεγεαπάστα Ῥαΐο, εἰΐᾷπι δὶ αὶ ὑμῖν ὑβρισϑείς 
ἐακίδεσάσῃ ἰποκιϊοίαϊ, χεαῖο 5 Βαβήναταχα δοὺς 
Ἰοεῖ δεπιεμπιΐαπι. 

1495. Βεεὶς Μαιμίδς ἱρέες Βυῶς εἰ δεφπεσ, 
γδτὰ νεῦβατι Ἰδοιηδε αἰβπα ροϑαϊὶ, δἰημίάεπι ἄρεῖ-- 
εἰραίιατα εβὲ, δὶς τἰαυιὰ «χοίβἴ8φε. Νῶτη οἱ τὲ τ 

“ρομάετε ὑδάπιαβ ἀεδυΐϊ δή 14, φιοὰ ἱπίεγγον 
ἰδλταγαὶ Αρᾶῦε, :εἰ πια]ε ἱπέετρεϊαίᾳς δεφυφίε 
Ῥεγροπαταπι νΐοας Ἰδοαπδχῃ Ργοάσηι. 



εὐγιά “(9 

ταδῷ (150) --ο 1515} 

ῳ δῶμ᾽ ἀνέβλεπεν, ὃς συνεῖχες, ὦ τέκνον, 
τοὐμὸν μέλαθρον, παιδὸς ἐξ ἐμῆς γεχώς, 
πόλει τὲ τάρβος ἦσθα. τὸν γέροντα δὲ 
οὐδεὶς ὑβῥίζεῖν᾽ ἤθελ᾽, εἰρορῶν τὸ φὸν 

χδοδκάρα. δίκην γὰρ ἀξίαν ἐλάμβανεν. 
ψῦν δ᾽ ἐκ δύμων ἄτιμος ἐκβεβλήσομαι, ἡ 
ὁ Κάδμος ὁ μέγας, ὃς τὸ Θηβαίων γένος 
ἔσπειρα, κἀξήμησα κάλλιστον ϑέρος, Ὁ 
ὦ φίλτατ᾽ ἀνδρῶν, καὶ γὰρ οὐκέν᾽ ὧν ὅμως» 

1801." ΑἸὰ. εἰ Ῥα]. ᾧ δῶμ᾽ ἀνέβλεπεν ἘΠπι5-- 
Δεῖα, ὦ δῶμ᾽ ἀνέβλοπ᾽, πιερίδοια αἀδρίνδίίοπε. 
Μαιήίαε τεοῖς νἱἀδίων ἀνέβλεπεν βεῦνα58ε, 4ασπι, 
Ἰἰςεὶ ταῦ, ἰδίρεη ποῖ δἰ ἐΠΠοἰϊα οοττερίϊο ἀπὶς 
βλ. Ἐτίαταιίμε ἐπ οὰ, ταῖτι. Απίΐβ. αν, αρδ. ἔβλαστες 
εχ ΡΒ οεἰοῖ, 151:. εἰ ἔβλαψε 6 ἔγαρτι. ἰηξετεϊ ροεῖδς 
δρυὰ βοβοὶ. Θορῃ. δὰ Αηϊίρ. 610. εἰ Αἰμοοδβογαπι 
Ῥ' τοῦ, αἴτια}. Αἀβὶ ροδβϑαπὶ ἔῤλαστο ἴῃ 50ρΡΆ. ΕἸ. 
440. ἀπέβλαστον ἴῃ Οε(, (ο]. 5: 
στὰς Οεὰ. Ἀ. 717. δόμοισι ,βλέβαν Τραεῖκ δέν: 
διερμιδιν4 εχ νεῖ, εοἄ. ὅν ̓θρὶ νοϊεβαῖ, ἰάψας 98" 
ῬτΆ 5ογίρίαπι Βαβεὶ οοᾶ, Ρᾷ]. Παϊϊνο Βγπιδπάο 
βοπι Ῥαϊο δἀτιονετὶ ρόδα Ἐυγίρ. Θαρρ!. ὅ8α. {πο 
Ἰοοο ᾿υϑὰ5 εβὲ ΕἸκηβίειαβ, {ΠῚ δὶς ἀϊβεϊηραεπάαπι. 
τἰδειαν: ὁρᾷς," ἄβουλος᾽ ὡς κἐκερτομημένη τοῖς 
κερτομοῦσι, γοργὸν ὡς ἀναβλόπει σὴ πατρίς. Μὲ: 
ες, ἰπιφαΐ!, ζινᾶπι ἑπορα φομιθὴ πὶ ἃ φιϊδιράαπε ἀϊοία, 
Ῥαξτγία ἑμα, φμαπει ἐογφιεπι ψαῖέαπε ἰο]]αί. Ἀεοια5 
φοπμραγα!οία ἴοω. τάδ. ὅ τε γηγενέτας δόμος οὐα- 
ἔτι νύκτας δέρκεται, ἁλίου δ᾽ ἀναβλέπον λαμπάσιν. 

1305. Ἀεοίς, ἀἰοίε ΕἸπιβ!εἰαβ, ποὺ 6εβ8εὲ ἐλώμ- 
βαν' ἂν οοτεϊφεηαθτα." δεὰ, χαρά ραίαι, ἐλάμβα-- 
γεν ἀϊοὶ ρύὸ ἔμελλε λήψεσθαι, δαϊεπυβ ψεταπι εϑὲ, 
τιὶ '5ετβϑ8 ἐοάεπι τεᾶεϑί: ργορτίε νογὸ ἔσγπιπὶα 
ἢ τβειϊοτίςδ εξ; ϑαγαθηβ δεγὶ, νοὶ ἴδοϊιιπι 6586, 
υοὰ «εγῖα οοπάϊτίοπε ᾿δαϊαγπιη" 6586 ἀϊοεπάσπι. 
εταῖ. : 

τ 
ᾧ 

. εἰ παιδὸς ᾷ ἐβλας ᾿ 

-- 





οὐ οορίς 



(.516-- 1528)" χὐδ 

τῶν φιλτάτων ἔμοιγ᾽ ἀριϑμήσει τέκνων, κε Τἶχϑ10 
οὐκέτι γενείου τοῦδε ϑιγγάνων χερί, 
τὸν μητρὸς αὐδῶν πατέρα, προςπτύξει, τέκνον, 
λέγων. τίς ἀδικεῖ, τίς σ᾽ ἀτιμάξει, γέρον; 
τίς φὴν. ταράσσει καρδίαν, λυπηρὸς ὧν; 
λέγ » ὡς κολάζω τὸν ἀδικοῦντά σ᾽, ὦ πάτερ, 1815 
νῦν. δ᾽ ἄϑλιος μέν εἰμ᾽ ἐγώ, τλήμων δὲ σύ, 
οἰκτρὰ δὲ μήτηρ, τλήμονες δὲ σύγγονοις ᾿ 
εἰ δ᾽ ἔστιν, ὅρτις ϑαιμόνων ὑπερφρονεῖ, . 
εἰς τοῦδ᾽ ἀθρήσας θάγαταν, ἡγείσϑω ϑιούρ. 

ΧΟΡΟΣ. 
τὸ μὲν σὸν ἀλγῶ, Καδμε" σὸς δ᾽ ἔχει δίκην 1820 
παῖς παιδός, ἀξίαν μέν, ἀλγεινὴν δὲ σοί. 

ΓΑΎΗ. ᾿ 
ὦ πάτερ, ὁρᾷς γὰρ τἄμ᾽ ὅσῳ μετεστράφη ΝΜ ΣΨΕ 

1553. ἴπιὶ ἐϊθ, ἥαδε εχοίδεταπε, ποπῖθη νἱᾷε-- 
ἔπτ βεζατιίατα εβ6ε, ἀὰ χαοὰ τείεγγείοτ δ᾽ ὅσῳ. ΑἸΐ-- 
ει επίτη ὅσον ἀἰχίΞβεῖ, δαὶ ϑοχυίτας νεγβϑα8, εὐπὶ 
ἃ δι βο] βία Ατίβίορῃ. δὰ Ῥ]αΐ. οοϑ. εχ Βδοςβίσ' 
«ἰϊαίατα, δὰ Πφῆς οΓαϊίοπετα ρεγιίπεγε νἱὰϊ! Μυε-- 
Βτανίπβ. ̓  Πδηαε δαπὶ ἱπβεγαὶ. [Ι᾿ ΠΡγὶ8 διαϊίτα 
τοπίπηραπίαγ ϑἷπε ἰδοῦηδε ἰηἀίοϊο τεγϑυβ 1522 εἴ 
χδ.5. ἐκϑηριωϑθεῖοσ᾽, ἰϊα αἱ νετϑαΐ 1352. Βαροβιὲ 
Ῥεγβομα δἀβογίρία εἰ: ἐπ εἀϊτί8, τεοῖς γεγο Αβαὺ-- 
ἴς ἵπ ταὰ. ῬΩΡ Ῥγαείεγεδ οτηπία 118 δχοίβεταπέ, 
φαΐδιι5 Αβαὺς ΠΙΪ ἱπίεγίίατη ἀεῆεθαι, ἐπ χαδπα 
Ταπτ- Μαρταν ας Ἀρβἰπὶβ στβείουί5 ἐεϑεϊπιοτιίαπα 
δἰΐαλς 754. εἂ, ΑἸὰ, ἕκαστον γὰρ αὐτοῦ τῶν 
"μελῶν ἡ τη. ἐν ταῖς χεροὶ κρατοῦσα, καϑ' ἕκα-- 

τἶστον αὐτῶν οἰκτίζεται. Ῥοτδοῦυ8 δυΐεπὶ δἀποῖα- 
τῖξ, ἱπίερταπι ἤᾶπς ογδεϊοπεπι Ἰδοίδπι 6856 εἷ, 
4αἱ ̓ΟὨτίοἰατα Ῥαιεπίετα δογίρβὶ(, ἐσ Ἔααε βαχω-- 

δ 



δά (αδ29-- 1535) 

εἰ μὴ γὰρ ἴδιον ἔλαβον εἰς χεῖρας μύσας τ κα 

Ν ΑΙΟΝΥΣΟΣ. 
ΝΣ , 

δράκων γενήσει μεταβαλών, δάμαρ τε σὴ 
τϑεδἐκθηριωθεῖσ᾽, ὄφεος ἀλλάξει τύπον, ; 

ἣν "Α͂ρεος ἔσχες ᾿“Τρμονίαν, ϑνητὸς γεγώς. 
ὄχον δὲ μόσχων, χρησμὸς ὡς λέγεε «Διός, 
ἐλᾷς μετ᾽ ἀλόχου, βαρβάρων ἡγούμενος. 
πολλὲς δὲ πέρσεις ἀναρίϑμῳ στρατεύματι 

Ῥίοβ νεγϑῃβ, φαὶ ἐδὶ κα 1509. 1510. (1519, 1520.) 
πἰεὶ χαρὰ δι το 388 Ῥτονοβίας Ἰεῤίνιϑ ϑογίριου 
116 οπιΐδἰῃ : 

πῶς καί νιν ἡ δύστηνος εὐλαβουμένη 
πρὸς στέρνα ϑῶμαι; τίνα δὲ ϑρηνήσω τρόπον. 

Ἑιίΐατη Βαςεμὶ οτγαϊοηΐβ ἱπίεϊατα ἄθεθβε, ἃρεγ- 
ἴσπι οὶ, ΠΙατα φαίάετα νεγϑατα, δράκων γενύσεν 
φμιταβαϊών, δάμας τὸ οὐ, χαὶ ἀδδεὶ ἴα Ἰἰνεῖα Ἐὰν 
τἰρίἀϊ5, ρτίπιας Μδιιμίδε δἀβίαῖ ες βοβο]ϊαβία 
ἐδεάϊιο ΠΙοπγοὶϊ Ρεγίεβεοίας δὰ ν; 591. ἀρὰ Βγε- 
ἀονίατα Ἐρίοϊ. Ῥατίς. Ρ. 45. ψαὶ φαῦπι αἰφιαὶ ἀμον 
δεηπεέες νεγϑ8 αθεγαὶ, σογίαπι ἔδοϊὶ ἰοοὶ, ἀυο 
βεγίρίαϑ ἢ]6 νδγϑὰϑ ἕαΐε, ἱπϊοίατι, Ὡς {14 Βδε-- 
εἰδὶ οταιίοιε οἷο δοτίβ!: Νορηαε ΧΗ, 556. ὡς 
αἱ μὲν στενάχοντο κατηφέερ" εἰρορύων δὲ Βάκχορ 
ἄναξ ἐλέαιρε, φιλοϑοήνους δὲ γυναῖκας μυρομένας 
ἀνέκοι 



(οοαίς 





(1584 --- 841) τὸδ 

πόλεις. ὅταν δὲ “Δοξίου χρηστήριον θ8ο 
διαρπάσωσι, νόστον ἄϑλιαν πάλιν . 
“σχήσουσις σὲ δ᾽ "ρης “«Δρμονίαν τε ῥύσεται, 
μακάρων τ᾽ ἐς αἶαν σὸν καϑιδρύσει βίον. 
ταῦτ᾽ οὐχὶ ϑνητοῦ πατρὸς ἐκγεγὼς λέγω 
«Διόνυσος, ἀλλὰ Ζηνός. εἰ δὲ σωφρονεῖν. 555 
ἔγνωθ᾽, ὅτ᾽ οὐκ ἡϑέλετε, τὸν “Διὸς γόνον 
εὐδαιμονεῖτ᾽ ᾧν σύμμαχον κεχτημένοι. 

1581. ΕἸ πιο] εἶα5, τος {π8 δογίδεϑο, ἰωιχαίε, ῥύ-- 
8 δὰ δο.- 

δαὶ νοχ Ἰοῃξᾶ τλοτι 
ἄδτη αταῖτι, ἂς ἀπ ἀϊοίαχα ἑῃ 
Ῥ- 115. δεῆᾳ. ἰάοπεαπι ΔΡ ἱπίοτριιποιοπίθιιβ ἐχν- 
«ὐροιϊοιετι Βάρεγε υἱἀείασ. (αἰὰ5 τεὶ υμτι 
χαππέρίεχ τϑεῖο δἷὲ, υνἱάδηάστα εβὶ ἰῃ φαοηαε νοῦ 
σα, ἢ]ε πυκηεγατῃ ργδεβεαὶ, δἱ ἔἶϊε, ἱ, 8. 
Ὡς ἀϊειϊηρειί ἀείνει οταιίο, ργοπυπείειασ. Οαΐ 
τοΐπὶ οὔμηεβ νεζϑι8 εοάεσῃ κηούο γεοϊϊδῃξ, μὲ 
Ἅ111, φαδηννὶδ ταεϊτοσιιπι βίωὶ᾿ βοϊθηθϑοίπιΐ, ἰδτηδα 
Ῥίδης οδ! νἱϑουπίαν, 4αεπῃ δὰ ἤπομι ἱπυεμία βἰμξ 
τοεῖγα, ΠΡ πε πἰδὰπι εἰ δαὶ Υἱγίυΐουα μβ΄ 
Μμεαπὶ. [4 περιίρβεγε, δἐπιΐ!ε ταϊεὶ υἱδεῖαν, αἱ αἱ 
4υἰς εατὶ ρυϊδγεὶ πιαπιεγοβαπι ογαιίίοπαπι ε588, 
ἄσλε δεφυδβίϊεπε τα Πτατα παραὶ ἱποριθατα ἑαρί 
Ῥετρειαίίαις ἱπιϊατείατ. « 

1557. ΤΑΒτὶ εὐδαιμονοῖτ᾽ ἄν, ηαοὰ δετναταπε 
Μαιθαίας. εἰ ΕἸπιοϊοἶαβ. Μυερτάνίι βογ δεπάτιτηι 
υἱαδαὶ, ηὐδαιμονεῖτ᾽ ἄν, αυοὰ ἰηιεγρτείατατ, 

ἐμμαις {αἸϊοεα, φασχῃ ἰϊὰ ᾿λεΐετει, 6δεφίϊδ {πποοῦν 
τυπο κίας τεςὶς οὐϊάϊε εὐδαιμονεῖτ᾽ ἄν. ἱπάϊς-- 

ἰνὶ εἰἰπὶ Ββαθς νἱβ εϑὶ, αἱ οοπίγαγίαπι γεγαμι εθ88 



156 (.5342 --- 1545) 

“ΨΓΑΎΗ. 
“Διόνυσε, λισσόμεσθά σ᾽, ἠδικήκαμεν. 

, ΦΙΟΝΥΣΟΣ. 
ὄψ᾽ ἐμάθεθ' ἡμᾶς. ὅτε δ᾽ ἐχρῆν, οὐκ ἤδετε. 

ἀηδίοεξ, 4. 6. δὲ ποτὶ δσέΐα γεϊέοσα, «Ὀριαναβ ἀα- 
ἴετα ἀαθίϊαιίοπεπι οοπϊπεῖ, εἰ πόα δἀδίρεί βοαῖς, 
ψαγατη 688ε φοπίΓαγίαπι, βεὰ βόβδε ΨΕΓΌΣα 6898, 
Ῥοθθε εἰΐάτη ποῦ 6886 ψγιτα. [ἃ ἥααπὶ τοῖα 
Ῥο Ἔχει} 15 ἀετηοπβίγατὶ, βαἰΐδ ἀσςο 1}}15 ἀπο-- 
θὰ αἱἱ, χυδε ΕἸπιβ]είαβ διεαίε : Ἑυτὶρ. δαρρ!. 
“δά. φαίης ἄν, εἰ παρῆσϑ᾽, ὅτ᾽ ἠγάπα νεκρούς. 1ῃ-- 
"ἀἰσαῖϊνο 5ὲ υιϑῖι5 εβϑϑεῖ, ἀϊξεγεῖ, εοποδάστες, δοόπιπε 
έγιιπι 6586 ΤἈδεϑεωτι, εἰ ἑδία Ψιαΐδαδα: αὐ ποτ φοπ-- 
οεάϊε, Ἰὰ τετὸ πὸ ψοϊαίξ, πὲς ροίαίε ἀΐξετε. 
Οὔτε εἰς Ἰοχαίϊατ: οομπεσάαε, οἱ τἰάΐεεδα: ἱ. 6. 
«πεβεῖο ἡὐσἱὰ ἀιοίαα8 δἰβ, δεὰ ραϊο φοποεββαγασῃ, 
σπέος Πδά. 9, 80. οἱ μέν τις τὸν ὄνειρον ᾿4- 
χακῆν ἄλλος ἔνισπε, ψεῦδος κεν φαῖμεν, καὶ “- 
ζοίμεθα μᾶλλον. δὶ ἱπαιοδείνακα ροπαίβϑεῖ, ἢϊς 
δειιδι8 εϑϑϑὶ: δὲ φαΐ αἰΐιια Λ6 δοπιτιΐμπι πιαγταδεσέ, 
πιοπιάἀαοίμιπι. σ556 ἀἰοατδταιις αὲ αὐδογγαγαπιμα: αἱ ποῖ 
παττανῖξ αἰΐωα: ἑβαφια πον ἰΐα ϑοπέϊπιια, Ἐδεὶ]ε δρ- 
Ῥδγεῖ, χυδτη μδδς ἱπυροὶ δ ογαίίο ξαίδφεὶ. Ομημπεα 
εηΐτα 4]105, δχοερίο Αβρδιμειιῃοσιε, τηειάϑοςϑ ε888 
αῇιτπιαγεῖ. Νυως ορίϑεῖνο τδὰ8 Βοα ἀϊεῖξ: αἰΐωε αἱ 
“παγγαφ86., ἀἰσαπιμαυπεπἀαοίμπι 6686 εἰ αδλογγεαπεια. ἴ. 
“«. ἴτε ἔογδβδε ροβδβί πηι πηδηἀδοίατω νυςᾶγο: εχ 480 
ποῦ κοχαίτα, τρεηθ δος ἐ}]05 6886, δεὰ ἀυβίιατὶ 4μο-- 
᾿ἀαπαπιοάο ἀξ εογυχη βὰς ροῖθε, Ἠδεο αὶ δηίπιο 
τερυϊδνεγίᾳῃ ἔδοί!ς ἱπιε!]ρεῖ, Βὶς πόα ἀρίωπι 6586 
ορίαἰίναπι, ργδεβεγείπι ἀπαπι δἀάίται 5ἰὲ, τὸν 
“4ὡς γόνον σύμμαχον κεκτημένοι. 

1538. ἬἭπεῃς νετβύτη εἰ ν, 1540. 1545. αὶ Οιά- 
πιο ἐπ {ἰβτὶ ἀβογιβαπίατ, ΕἸπιθεῖας τρεῖς Αραα.. 
ε ἀεάϊξ, : 



(οοαίς 



Οοορῖς 



“ (ι844-- 581) 187 

«ΓΑΎΗ. ᾿ ᾿ 
ἐγνώκαμεν ταῦτ᾽ " ἀλλ᾽ ἐπεξέργῃ λίαν. 1540 

᾿. ΑΙΟΝΥΣΟΣ. ΄ 
καὶ γὰρ πρὸς ὑμῶν, ϑεὸς γεγώς, ὑβριζόμην. ᾿ 

““1Γ4Υ7Η. 
ὀργὰς πρέπει ϑεοὺς οὐχ ὁμοιοῦσϑαι βροτοῖς. 

ἢ “ΠΟΝΥΣΟΣ. ᾿ 
πάλαι τάδε Ζεὺς δὐμὸς ἐπένευσεν πατήρ. 

ΑΓΑΎΗ. 
αἵ αἵ, δέδοκται, πρέσβυ, τλήμονες φυγαί. 

ΔΙΟΝΩ͂ΣΟΣ. ᾿ 
τί δῆτα μέλλεθ᾽, ἅπερ ἀναγκαίως ἔχει; ὀὀυϑάο 

ἼΧΚΑΑΜΟΣ. . 
ὦ τέκνον, οἷς εἰς δεινὸν ἤλθομεν κακόν, 
σύ 8' ἡ τάλαινα, " σύγγονοί τὲ σαϊ᾽ 
ἐγώ δ᾽ ὃ τλήμων βαρβάρους ἀφίξομα: 

αϑέφ, Ὑίᾶε αὰ Βορμιοοϊίς Ττακίι. μδ17. Ουΐ 
βεφυΐταν νεγαυϑ, τί δῆτα μέλλεϑ', ἅπερ ἀναγκαί- 
ὡς ἔχει, Ῥυϊματα 4)» ἘΠαιϑϊοῖο 6 οοὰ, Ρα], εἀϊ- 
ἴω ε5ἴ. 

1847. Ψαϊξο, σύ ϑ᾽ καὶ τάλαινα, δυγγονοὶ τὰ 
σαὶ φίλαι. Οαδε 4αίε κεἴ, αυὶ χαίθεπι͵ ἱγαρίοο-. 
ταπι Ῥοαρίπι βϑιῖς σὐρῃίταη Βαδεαξ, αίῃ ἰδαφαὶ- 

ἱπῖο διἀἀἰξατηεηΐο, φίλαι, ᾿ἰδεγαία οαρίαι} Ηἰς 
'φυοαυε οριϊπιυ5 ἢ]6 οοάεχ Ραϊαιίημ, ἰπ 4ὰ0 ποῦ 
ει ἰΠυὰ νεγϑυπι, ἱπάϊοίαχα ἔρεϊ!, 6886 ἰά ἃ ταε-- 
ἼἸγογαπι ςογγθοίοτε ἃἀεοϊαπη, "ἃ 40 ταυ]ίαε ΑἸάΣ 
βογὶρἔαγαο οτίβίπεμι Βδβεωὶ. Νάχω, εἰΐδιι 90 ]]ο-- 
οαἰϊο νεγβογυτα ρᾶγωτα πυχπέγοβα εἰ. Εχοίαί! 
᾿ΑἸϊχαϊὰ ἐπ πιδάϊο νεγϑα, εἰ φυΐάαπι, τιῖϑὶ ερτοβίδ 
Ῥαῖου» ἴδε γεῦβα, παῖς κε, Πίααμε᾽ δαί φι 
ἴεν, 



τόδ (ι582---1562) 

γέρων μέτοικος. ὅ τε δὲ μοι τὸ ϑέσφατον 
τϑϑοεὶς ᾿Ελλάδ᾽ ἀγαγεῖν μιγάδα βάρβαρον στρατόν, 

καὶ τὴν" “ρεως παῖδ᾽ ᾿Δρμονίαν, δάμαρτ᾽ ἐμήν, 
ἄκων δρακαίνηρ φύσιν ἔχουσαν ἀγρίαν, 

ἄξω ᾽πὶ βωμοὺς καὶ τάφους ᾿Ελληνικούς, 
ἡγούμενος λόγχαισιν " οὐδὲ παύσομαι 

ιϑδδκακῶν ὃ τλήμων, οὐδὲ τὸν καταιβάτην 
᾿Αχέροντα πλεύσας, ἥσυχος γενήσομαι. 

“«ΨΤΓΩ4ΎΗ. 
ὦ πάτερ, ἐγεὶ δέ σου στερεῖσα φεύξομαι. 

144: ν 
τί μ᾽ ἀμφιβάλλεις χερσὶν, ὦ τάλαινα παῖ, 
ὄρνις ὅπως, κηφῆνα, πολιόχρως κύκνος ; 

ηϑέο. Τἰρτί, ἕρε δέ μοὶ τὸ ϑέεφατον εἷς “Ελ- 
λάδ' ἀγαγεῖν μιγάδα βάρβαρον στρατόν, ουτὰ ρίεπα 
Ἰαϊεγραποιίοις ἰπ ἤἥης. Μίγογ, ποῖ ἀπίπηδάνετ.- 
ἴ58ε ογἰεἰοο5, εἰ 5ο]οεοίϑιο μδες ἰδβόογαᾶγε, εἰ ἔδὰ-- 
Ιοϊοβίαπα βάξοτο, φυτὰ ἰάεπι πιοχ ν. 1355, 56. 
ἀἰοὰίαγ, Αὐἱ ἀϊσεπάστι εγαὶ βἰπθ ἀγείοαϊο ἔτ, δ 
μοι ϑέοφατον, δέ μοι τὸ ϑές-- 
φατον εἶπε, ῥτουνὶ Θέσφατον δαὶ ἀἰοίίομετα τα. 
ξα],, παξ ογασαϊαπι ἴρϑαπι, φαοὰ εἀϊαϊεδεξ εῶτα 
ἀϊσιίοιιεπι, δἰραίῆρατε βογίρίου νδῖϊει, ψεγαπι 
εἰΐανα τοπιοίο οὐαϊίοπίς σἰιῖο, ἑδπιδα ξδαφοϊορία 
τοῦπεγεῖ, Ηἰβς ἱποογιπιοᾶΐβ απία5 Ὠ ογαε ταα 
τίοπιε, εἰ ἰπιενραποιδης οογγίρεπ δ πιεΔδιναχα 
ἃαχὶ. (οδαστεηι σπιπὶ ἤος πποάο: ἐρβεηιδ πιΐ-- 
δονὶ δαρδαγος ψίδαδι, 'ϑδποα Ἔαφμῖ: δὲ φμαϊδοιιπιφιι 
ἦφο πιϊλὲ ἀαέωμπι σοὲ ογασμΐαπι, αὐάμοίάταπε πὶ ἐ586 
ἐμ Ὀναεοίαπι πιΐπέας δαγδαγογιπι εσαίεγνας, εἰΐαπε 
“Ματείς ΚΙίαπι Ἠαντιοπίαπε τιχογόπε πιθαπι, ἄγαςο ἐπὶ 
ἁτγασονεὶς γονπιϊἀαδὲϊα σοῦ Ῥωϑ ἐταπεζογπιαίαπι, αα ἀτας 
εἰ δορπΐογα . Ογαεοα ᾿αὐάμεαπι, πιοπρίγαπα ψίαπι 
Ἀλοοι- , 

1589. 1δτὶ, ὄρνις ὅπων κηφῆνα πολιόχρως κύκνος. 



(οοαίς 
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“«ΓΑΎΗ. 
ποῖ γὰρ τράπωμαι, πατρίδος ἐκβεβλημένη; χδδο 

ΚΆΔΜΟΣ. ν 
οὐκ οἶδα, τέκνον. σμικρὸς ἐπίκουρος πατήρ. 

Οὔδε εἰ παϑεγαβ σὰν ἀἰορ! σπεγίπε ἑηιογρτοι θα, 
ἐδυιβθαβ ἐπνεηΐδβ ἄτιδβ, ὑπαπὶ, ιοὰ ρᾶγατη αρίς 
πἰδαγρϑίιπι δἰ: ερ᾿ιείοπ πολεόχρως ὧε ανὶ, ουΐ 
Αξϑῦε δοπιραγδίων, 4αθτα ἰὰ μοί εἰ ἃνὶ οοπ-- 
νεπίαϊ, οαἱ βεῆεχ Οδάπιηιβ δἰπα!} 8. δἰ; δἱΐεγαπι 
πυοὰ κηφήν, εἰδὶ παΐατα 5ιιὰ δι θ8ἰαπιϊναπι, ἴᾶ-- 
τε Βὶς ἀρεύίε Ῥγὸ ὡἀίεοϊ᾽νο εἰξ, ἰϊα αἱ πο αἱ 
ες χυδάγατε υἱάεαϊαγ, τἰδὶ δἱ κύκνον εἰ αἱ δὰ- 
δἰαηϊϊ να δὐϊαπραίατ, Παχὰς 588πηε μδες οπιπία 
νἱϊαγεωΐωῦ, δἱ βου βεγεῖαγ, ὄρνιν ὕπως κηφῆνα 
πολιόχρων κύκνον. εγυτα, ργδείογσυδιι ηαοᾶ 
Βιδες ἰαδίο τηδίοῦ οογτίρεηάϊ δυάδοία ἰοτεῖ, οδὶἐι 
ἱεγαγείαν εἰΐδπι ρἰοἰαι 5. ἐπ ραγεπίετ. πῃ ςαιῖο, 
ΕΠ εαρτγίιπεγε ροείδπι νοϊαἶδδρ νεγίβίπιῖ]ε ἐδ, 

ἸΒῚ] αἰ αὰ δαῖτα, οἶϑὶ ἦρϑα Ὁδάμναϑ οαπὶ βτϑῃ-. 
ἄλενο ογζῶο φοχπραγαγείυσ, [ΐδηια ργοβθαπάδιῃ 
εβο φυίΐάοπι ἰαάίοοπι ΠΡγογαπι βογίρίωγατι, ϑδὰ 
ἦϊα, πὸ, φαοὰ βεοῖ, κηφῖνα ρεῖ ερπιπιαία ἃ οδείε- 
τὶβ νεγβίβ βεραζείωσ, Νοψας εαΐπὶ ἀάάμιοοῦ, αἱ 
ἐχ ποχηίπε κύκνος τορεϊεπάσαι ρυΐοπι κύκνον δὰ 

- «ηφῆνα, φυΐα ἰὰ να]ὰε ἀιγαπι ἔοτεῖ; 56ᾶ δὰ ἱρβίπα 
εχϊβεϊχηο ὑὐδάποαπι τείεγεπιάατι 6866, ΒΟΟ βξῆδιι, 
τί μ᾽ ἀμφιβάλλεις, κηφῆνα ὄντα, ὡς κὐκνος; φωϊά 
πε, 5επὶο φοπξεοίμπι αἰφμα ἑπογίεπι, μὲ ογοπιιδ ἀπι-- 

ἡ ρἰσοιατὶς} Ἰια ἴατι πολιόχρως ρᾶταπι ἀαΐ πἰΒ] οἵ- 
ζεωδϊουὶα Βαθεῖ, ἀϊοίαπι Πα ἃ εοᾶεπι ταοάο, υἱ ἴῃ 
Ἤεγο, ἔατ. χ10. σγοηυς πολιὸς ὄρνις Δρρεϊ!αῖατ, 

γ8δι. μικρός Ῥοξαΐ ῥτο μικρός, αὦ ΕἸτηδεί! 
δεηϊεηιίβαι. Αρείρτ' δες ἕοσπια ἱπ ρτὶπορίο οτᾶ- 
ἀἰϊοχεῖδ, ἴατα εἰΐαπι ῥρτορῖον γετθὰ ,' φαΐδα δάϊιπ- 
εἴτα μος ποππεη ἐβί, " 
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᾿ «ΓΑΎΗ. 
. . "" ἥμα. . 
χαῖρ᾽, ὦ μέλαϑρον, χαῖρ᾽, ὦ πατρῷα 
πόλις. ἐκλείπω σ᾽ ἐπὶ ϑυξευχίᾳ͵ 
φυγὰς ἐκ θαλάμων. 

ΚΑΑΜΟΣ. ἡ 
τϑδοστεῖχέ νυν, ὦ παῖ, τὸν ᾿Αρισταίου 

4 α κᾳ 
ΓΑΎΗ. 

στένομαί σε, πάχερ. 
ΚΑΔΙΟΣ. 

κἀγω σὲ, τέκνον, 
καὶ σὼς ἐδάκρυσα κασιγνήτας. 

1862. ΕἸπιδ!οἰαα, χαῖρ᾽, ὦ κατρία πόλις «ἀϊάϊε, 
αὶ δἷς, δὰϊ χαῖρε, πατρῴα πόλι ἱερεπάππι οεπι- 
8εη8, Ἐβο χαίΐδεπι ποπᾶτιπι ἀἰπιούεον 8Ρ εᾶ 5εὶ 
τεπεῖα, πᾶπι ΑἸ ἰδ ᾽ ἀείεπιἀϊ, πατρῷος εἰΐαγα «οτ-- 

ἰὰ τηεάΐα ἃ τγὰρίεἰβ πδατραγὶ. Ὁποὰ αἷὲ ΕἸπι5-. 
Ἰεῖαβ, πὸ ποϊηί πιάτο χαΐάεπι 56 ὀγέβετς νἐβιϊρίαπι 
ἀϊβουίπιϊπίβ, φαοά ἐπίε πατρῷος, πάτριος, εἰ πα- 
φρικός ε586 ἀἰχευίτη, ἀριιὰ ἐγάβίοσοα τερεείε ΤΟΝ 
νεϊίτη τοΐμὶ οβιοπἀαϊας, φαΐ, ηαοὰ ατίρίἀσπι ἐπὶ 
Ηδο. 81. Ῥογϑοῆνϑ ἤλθετε οοερί!, πάτριον ξένον 
σοσανεγίε εἰΐπι, «αὶ ἃ μϑῖγε δἰ σαὶ μοβρεβ σεϊϊσῖα 
Ἐββεὶ, δαξ ἥμας Ῥίαγα Βυϊαβοετιοάϊ ποῖ τβὶ σεα-- 
τρῷα ἀρρεϊϊαπίαν, ΠΙαὰ νεζὸ ποὴ ταίγατα, δὰ 
Ῥετγτωυϊία βαπὶ, ἥδε εἰ πάτρια τοοῖε γοςαπίατ' εξ 
πατρῷα, τὲ ἰεἰτα, ὭΓΒΘ, ἀοχαι5: βατιξ εαΐτὰ ἡ 8 
Ὁχιηΐα πατρῷα, 4αΐα βαπὶ ἀπὶ ἔποτιηξ πάτρια, 

1505. Ῥοβὲ Βαης νεγβυπι Ἰδοιπὰθ᾽ ρα Ρο-- 
αὶ, Ναπι ψογβιιπι ὀχοίἀϊϑϑε ποῖ βοτὰ ἐπαροε-- 
 εοΐα οταῖῖο ἀοςοὶ, στεῖχε τὸν ᾿Αρισταίου. συϊα8-- 
παοᾶϊ εἰϊροία ἴατα δαθροοίατα Βαβαΐι Ἐἰχάδ]οῖαα, 
5εὰ εἰΐαπι, χιιαθ ἔιιρὶ! ογ εἰσοα δα ἐμπειῖςα φότηρο- 



͵ Ν 

«ΓΑΎΣ.. 

ἀντίῤῥημα. 
δεινῶς γάρ τοῦ τάνδ᾽ αἰκίαν 
«Ἵιόνυσος ἄναξ τοὺς σοὺς " εἰς 
οἴκους ἔφερεν. 

ν ΚΑΔΜΌΟΣ. 
καὶ γὰρ ἔπασχεν δεινιὶ πρὸς ὑμῶν, - 

(:ὅ71 -α 1575) ἀθι 

ἀγέρᾳστον ἔχων ὄνομ᾽ ἐν Θήβαις. - 
----ο.-.. 

5ἰεῖο Βογαπι διιαρδδβίογατα ταοηβίγαί, Τοίαπι επῖπι μος ἀπαρδεοϊοτατι ἥαο5 Οδάπητις εἴ Αβδῃο Βαβοπε, βγβίεππια δὰ τηοάιιτα φἀγιαϊηΐς ἐροάϊοϊ ἀε-- 
ϑογρίαπι εδὲ, ἰΐὰ αἱ, δεηυδ)ἑτεν νἀἰ νἰδἰς ρεγβοιΐ8, νεγβίθειβ 1501 --- 1508 τεδρομάεαιι 1500 --- 1575. εἰ ἀείπάε 1576 --- 1582. ἐροαϊὶ ἴσοο εἰ: 

πιὅθο. ΑἸὰ, δεινῶς γὰρ δεινῶς τάνδ᾽ αἰκίαν. Ῥαϊ. 
δεινῶς γὰρ τώνδ᾽ αἰκίαν. Βεαποκίαα, Μαιιβίδς, ες, ἘΪπαρ]εἴω5, δεινῶς, δεινῶς, οχαιῖϑθο γάρ, ΕἸπιοΙεἴαα δἰΐατη τήνδ᾽ αἰκαίαν, Οὐαπινὶα οἰέβαπο εἷὲ τερε- 
αὐξαπι δεινῶς, Ἰδτηθα εἴ σοηβοαϑιβ. Πδγόγαπι ἰπ γάρ, εἰ ἀιιοϊοτί(α5 οοὰ, Ῥα]αξίπὶ αἰϊεγαχα δεινῶς 
χα ἐἰεῃιἰ5 ταονεγαπὲ της, αὐ δεινῶς. γάρ του βοτὶ-- 
Βεπάϊιμι μαίαγεαι, Νέες τὐαίανενίτη τάνδ᾽ ἴῃ, τήνδ᾽, 

1570. Τὐβτὶ νείετεα τοὺς σοὺς εἷς οἴκους ἔφερε. ΕἸπιβϊ οἷας ραϊαὶ Ἑυτίρίδεπι φοτϊροίοα, τοὺς σοὺς εἰς τούςδ᾽ οἴκους ἔφερεν, 1ὰ ταϊβὶ ραν ταῖ!ε νἱάοιατ, αία πος τούρδε ρίδῃε οἰΐοδαχα αἰ- «ας ἱποτᾷ ἴοτοῖ, Οπαγα Ἰασιιπατα ἔπι πιοάϊο νεῦσα ποίανὶ. ϑῖς εηΐπη δογίρεατῃ ξαίδδο᾽ ραιο, τοὺς αοὺδ, πάτερ, εἰς οἴκους ἔφερεν. 
1872, σπςο δὲ βεηαξδηίοπι νογϑαπη ΒαΤΟθΟ τρίβααπι ΠΡ τί, καὶ γὰρ ἔπασχον ΒαΡεωίεα. Ρεῦ-- ταϊγιτι γεγο, ἤὸπ γἱαΐςϑα οὔίεἰςοβ, Ὡἱμὶ} ηρὶ 0 Ἐαγίρίᾷε ἐγίριἀϊα5. μοιυίοοο τλοὸ ἱερεῖα, 



Σ χὰ (1377 -- 1585) 

“ΓΑΎΗ. 
χαῖρε, πάτερ, μοι. 

᾿ ΚΑ͂ΔΑΜΌΟΣ. 
. χαῖρ᾽, ὦ μελέα 

15γδϑύγατερ. χαλεπῶς δ᾽ εἰς τόδ᾽ ἂν ἥκοις. 
«ΓΑΎΗ. 
ἐπίῤῥημα. 

ἄγετ᾽ ὦ πομποὶ με, κασιγνήτας 
ἕνα συμφυγάδας ληψόμεθ᾽ οἰκεράς. 
ἔλϑοιμι δ΄ ὅπου 
μήτε Κιθαιρὼν μιαρός μ᾽ ἐςίδοι, 

χβϑομήτε Χιϑαιρῶν᾽ ὄσσρισιν ἐγώ, ; 
ἦς μήϑ᾽ ὅϑε ϑύρσου μνῆμ᾽ ἀνάκειται. 

“Βάκχαις δ᾽ ἄλλαισι μέλοιεν. 

ἰπδτὴ ΒΔοοΒατα ἰδὶα Ἡἷο ἀἰςεηίετη, {ας ρα ὁτηθεπι 
ἄβαϊοπι [ἀοιὶ8. 5:8 ἀεοϊδγανεγαῖ, Βδοοῦο μος 
Ῥίδπε ἱπάξοογαπι ἴογοι. [5 ἀεξαποίαα Ἔγαξ ρᾶγ- 
ἔϊδαν παΐα Π1ὰ ογαϊιίοηβ, 4 βαΐατα ρταεάϊκεγαξ, 
πὰ ἢηϊΐα τεϊχυεγαὶ βεεπᾶπι. Ουᾶγε πο ροϊεσὲ 

διριτατί, φαία δος δάτηί νοτδα βίωι, δογιθίααθ 
ἀένεαι ἤτασμεν, Ἰάπιιο οοπῆσκοιι ἰδ! βετεοδας 
τυχὴ ἀεαια]ΐα ἀϊοιγίδαιο. 

15γᾷ. αϊξο, χαῖρ᾽ ὦ μελέα καὶ οὐ γε ϑύγατερ, 
χαλεπῶς εἰς τόδ᾽ ἂν ἥκοις. Περερὶ γεγίβϑίπιαπι 
Ἑιπσηιἀαιίοηεπι ΕἸτηβΙεἰ,, αστον ἕω οοὰ, ῬΑ], ποῖ 
δἰπὶ νεγθὰ καὶ συ γε, 40.δε τρεϊγὶ ςαυι884 δἀάϊία 
6856 ἰὰπὶ ΕἸπιβϊεἶα5 δἀποίανϊε, κ᾽ εχ Ἀεἰδικὶὶ φοῦ-- 
Ἰεοίατα ἐδ, 

δον Οπιΐββα ἐπ ᾿ἰδγίβ νεγθα μ᾽ ἐρίδοε ας 
Βευποκίαβ εχ οοηἰδοίαγα δαιίάϊι, τεσερεγαως 
Μαιιμίδε εἰ ΕἸπιβ] εἶα. 
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ΧΟΡΟΣ. 
πολλαὶ μορφαὶ τῶν ϑαιμονίων, 

, πολλὸ δ᾽ ἀέλπτως κραίνουσι ϑεοί. 
καὶ τοὶ δοχηϑέντ᾽ οὐκ ἐτελέσθη, κ585 
τῶν δ᾽ ἀδοκήτων πόρον εὗρε ϑεός. ᾿ 
τοιόνδ᾽ ἀπέβη τόδε πρᾶγμα. 

᾿ . “ 53) φνκκαν ἔζ 

1585. Οαἱ ἔδείαπι 811, πὶ Ἑατίρίἀες φαίπηπε 
ἤδθυ]α 5. ΝΣ νεγϑίθαβ Πηίϊετὶε, πομ πιεπιΐηὶ τας 
ἃ χυο΄ύδηα ἱπιετργείααι ἱπάϊοδξατι Ἰερίε5ε, δεῖ- 
Ἰίεει, ἂὲ δὲ ἱπ ἐπεαιγίβ, υδὶ δοίογαπι ραγίεβ δὰ 
Ἔπειτα ἀεάυείαε εβϑεπὶ, ἰαπίυβ ἐγαΐ βυγρεηιίαπι 
δίας δρευῃέϊαπι δἰγερίἴι5, αὐ χαδε «βοτγὰβ πὶ 
εχϊϊα [αβα]δς ποοίίαγε δο]εθαῖ, νἱχ εχδυάίγὶ μοϑ-- 
δεηὶ, Εο ἕδεϊυπι, αἱ 118 ςμογὶ νεγεῖρυς ρᾶγυχα 
εαγδε ἱχκωρεπἀεγείωτ, 



ἼΝΘΕΧ ΘΒΑΕΟΥΒ., 

“(. ἀνέχεοϑαι η835. ε. δαίνο 
ἢ ἐρίά.. 

γαύίη 4πο αροεδία ἀνότειν τορα. 
ἀλάι. Αξιὸς Βανὶα5, 4πο δο- 

αἰδεῖοϑαὶ τινα ο. ἰπᾶ- Ἔεηία,χιάι. 
Ὠἰεῖνο δι. "Απόλλων ἀπὰς ἀϊείαν 

αἰεὶ εἰ εὐοῖ ρετταῦϊ. 72. ἀτάρ τοι 8090. 
ἀλὶ ἢ οἱδ. 
ἀλλ ἢ οι6. 8. 
ἅμα καὶ ε. δοτίβιο εἰ Βακχάζειν 180. 

ἱπυρετίεοϊο 1075. βακχᾶν ι30. 
ἂν 739. οοττερίατο 80 βακχᾶς 130. θ19. 

ἐεία ἐγ πεῖγι χ8ρ.ουτα βακχασμὸς 150. 
ορί. νεὶ ἱπάϊςαι; 1537. βακχεῖα 180. 
ὁμηίδδυτι δὰ ἤραϊοα-. βάκχια 130. 
ἄνατι 1505. ἐ, ἱπᾶϊ- βακχεὰς 180. 
ξαϊῖνο ργδεβεδίϊς 896; βακχὶς 130- 
ε ἂν δο5. 15. βάρβαρος (ο5. 

ἄνα ἃ} ἄναξ 546. 8λ, οοττεριϊο απὶς εα 
ἀναβλέπειν ταχταὰ ἀδίϊνο 1ὅοι, " 

δον. πος Βρομιώτης, Βρομιῶτις 
ἀναγκάζειν 461. ΠᾺ Ο 
ἀναίνεσϑαι χ48. . 

ἐἰναφαίνειν . Ῥαγιοῖριι 1. 
δ8ο. Ζ᾽ εἰ ν Ῥεγπναιδίδε χτ36, 
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γάρ, εἷυϑ χαΐάδιι πὰ 
ἷπ ἰπιογγοβᾶπάο 470. 

έν 8.6. 950. χ145, ετδῴ, 
7ν, εοττερίϊο δηὶς 6α8 

ἰα7ϑ. 
γράφεσθαι περιφορὰν 
Τ χοδαν 

4 
᾿δαμάλη γ3ο. 
δέ, χὰ, δλα. 897. 909. 

Ἰογο. χιάδ, 1190. ἦπ' 
ὈΡΡοδβίους 1136, ἴῃ 
Ἐχρ!!ςαείοπο ἴδ. 

δέει ϑνήσκειν τινὰ θοο. 
4,ϑέραμβος δαιν, 
δίχη χειρῶν 730. 
δίχα εἶναι, ἔχειν Ἴ3ο, 
δύνασθαι 5207. 
δυνατὸς 267. 
δὺς Ἰαπεῖαμτη ἀρρεϊϊαι-. 

Υἱβ ο75.: 
δυρευρέτως αι, 

Ἑ. 
Ἐὸὴν τἀπὶ υἱιϊπία ἴοηρᾳ 

86δ.: 
εἰ ᾿ς. «οηϊαποιίνο ἀοο. 
τ’ εἰ ἱεγπαϊπαιίο δάνεγς 

Ῥίογατα 191. 
εἶναί τινι 80ο. 
εἰς οπαιΐδδιιτι αὰ ψεγθαπε 
 ἐλϑεῖν τλ70. 

εἰς παρασκευὴν ήδο. 
εἰςπέμπεσθαί τινος θοῦ. 
ἐκ δὶ καὶ ρεγτηυϊαῖὰ 910. 
ἐκεῖ 20. 
ἐκτρέπεὶν γ9ι. 

ὅλιξ ι16.. 
ἐν τέλει 8δο. 
ἐναπομόρξασϑαι δή. 
ἐνέπειν εἰ ἐννέπειν τοῦδ. 
ἔνοσις πέδον 576. 
ἐντιϑέναι λύσσαν 8έ:. 
ἔξεστε ἰπ Γεβροπβίοπὲ 

Ἑξοσιοῦσϑαν 71: 
ἐπὶ σὰπι ἀαΐνο 595. 
ἐς οοττερίυτη ἐπ. ἰςία 

ατἰπιοίγὶ 1οδ8. ἐξ ἐμὴ 
τοϑὅ. 

ἑσμὸς γάλακτος 70. 
εὐαγεῖν 999. ἀϑαγὴς δδν, 
εὐάξεσθαι 68: 
εὔκοσμος εἰεὔοσμος Ῥετ 

»χαὰϊ, 282. 
εὐοῖ εἰ αἰεὶ Ῥεττυϊαῖα, 

«ἴδτμος εἰ αὔκοσμος ες. 
«παῖς 381. 

εὐρίσκειν " εὗρον, ηὗρον 
85. ηὕρηται 2οο. εἴς 
ρηται εοπίαποιίνα, 
Ῥ τίει! 3οο. 

εὐτρεπὲς ποιεῖσδαν 458. 
εὔνμνος ταοᾶϊα οοττερία, 

η5. 
τὴν «. ῥαγεϊοὶρίο ῥτὸ μμο ο  βρτιδιρῖς τὰ: 

Ἰεοῖίνο, οπηῖθβδο ὥν, 
1081. ἔχων αδυπάλγε 

ταπα 1οϑὰ. 

Ζ. 
“Ζεῦξαι γάμους 4δι, 



τ66 ἼΝΡΕΧ ΟΒΑΕΟΥ͂5. 

, Ἢ: «“ρολυνοκλὴξ 6. 
. : κηφὴν 1589. 
Ἢ εἰ ἢ 8ι9. 1ο24, υἱὰς κόρις, ογιαπιεπίατηι οε-- 
ΕΥΧῚ ἐμὶν ΒΡὸ οαρίια 1177: 

κράμβη Ῥτίπια φογγερία 
. 75. ν 

Θ. πυναγία εἰ κυνηγία 589. 
Θαλερὸς ὕπνος ὅ8. Ἔβκυνηγετεῖν 530. 
ϑιόο' ὁ ϑεὸς ἀΐνετϑο ἰοῖα κυνηγία 389. 

ἦπ υὐἰπιειγὶβ 189. κῶμα εἰ σῶμα νετταυῖ, 
δέοφατον ιϑάρ. 75. 
Θηβαία χϑὼν εἰ Θηβαίων κωνοφόροι ϑύρσοι.χιδ. 

᾿χθών τ. Θηβαῖος στα- 
κθο εἱ Θηβαίων στα- . 
«ὺς γάλ. 

ϑνατὸς εἰ θνητὸς 593. λαγχάνειν ὅ1:. 
ϑνήσκειν τινὰ δέει θοο, ὴς 4 τιεαβαγα τιθδ, 
ϑνητὸς εἰ ϑνατὸς 595. “οιδίας Βανίαβ 568. 

᾿ϑνητὰ φρονεῖν εἰ ϑνα- Δουδίας Βανίι5 565. 
τὰ φρονεῖν 595. “ανδίας Βανὶας 565. 

ϑοάζειν δώ, 6 
ϑύρσοε χ16; χρυσώψ 545. π. 

'ϑύρσοι κωνοφόρον 118. 
“ Διαινάδες δι. 

1 μὲν ηδά, 
᾿ Β μικρὸς εἰ σμικρὸς τὅ6ι. 

1 Ξγμεορβοπεβίῃ ἔλοίεῃβ μίλαξ τ1ο. μὴ 
991. ᾿ ιν, φουτεριίο δηΐδ δα} 

«αἰ ἰοτανπαιίο δάνετ- ὀη53, 
Βίοχαπι 191. »μόϑων το53. 

κ μοχϑρὸς 857. 

“-" ι αὶ 471. χ186. φα τὰ-- : 
ἀἴοπιε οπείδδατα 1186... Ν᾽ εἰ γ ροτπιαίαίδε 1116, 
καὶ --- τὲ 505. καὶ εἰ νάρϑηξ χἱ. 
ἐκ ῥότααιαια οἷο. Ψψύμφη Ῥτὶπια ἐογγερία 

κατ᾽ ὄμμα 46. γ3. 
καταστιφανοῦν 85. ο. 
κεῖνος, 1ρδ6, 753. κεῖνου 

δὲ εἰ ὁ δὲ 185. “Ὁ φτοποζαεο οαπι δο- 
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ςεπῖα 75. ὃ μὲν --- αἰπτειν εἴ πιτνεῖν Ῥγααῖ, 
ὃ δὲ τὰν πατταπάο, ἱπυὀ ρ, 56. 864. ἢ 
ἀαβεαδο 1156. ὁ δὲ εἰ πλευρὰ τιαῦι 
κεῖνος δὲ 753. ὃ Ῥτὸ πλευραὶ, οὐπᾶδ, χιαδ, 
ὅς, Ῥιοποιρεῃ χσεΐδιϊ- πολιὸς ὄρνις 859. 
ψαπὶ 656. ὁ ϑεὸς ἀϊ- πολιόχρως 589. 
σεῖβῸ ἰοία ἴῃ ἐγίταε--ὀ ὀ πολυδένδρεσσιν 58. 
ἀγὶβ. 189. πόρις 730. 

ὅδε" τόδε, τάδο ϑο, πότνα 567. 
οἰνὼψ 555. πότνια 567. 
οἰσερεῖν" ᾧστρησα 5. που ται. 
ὄμμα" κατ ὄμμα 48α. 
ὁποῖος ἀπ ῥτὸ ποῖος 666. Ρ. 
ὀρϑοῦν το. 
ὀροϑύνειν τιδο. ῬΌ δερεγύῦτι 1885. 
δὲ μὸ τί 8δ. ὠ Ἤὀὄνεσθαι, ἄδρετο ᾧ, ιᾶ8α, 
ἐροία μὲο ἄφα 569. τὰς. δια μ άταδη, δορὶ, 

κι δος  ννΝ 
ὄσσοιν τοδα. 
ὅταν ς; ορίαϊϊνο ταφά. Σ. 
οὐ. οὐ μή, οοπβιγαριο, «Σμεκρὸς εἰ μικρὸς τ5δ1. 

845. οὐ πάλη 448, σμίλαξ εἰ μίλαξ 11ο. 
οὐδὲ “61. σοι οὐ ἷπ σ᾽ οὐ ξοπίτα- 
οὐριοδρομεῖν 979. οἴαπι 811. 
οὖρος ποτ ρτῸ ὅρος 971. σταχὺς Θηβαῖος, Θηβαί-- 
ὄφεος, αἀϊεοιίϊνατηι χο18. ὡν 745. 

“ στέφειν χιδ, 
π᾿ συγγίγνεσϑα; αϑά. 
“ ν΄ συγκεραυνοῦν 1095, 

Παῖς παιδός, ϑυγατρός, συνάπτειν 55. 
178. σύντονος 180. 

πᾶς μτο ἕκαστος 1127. συσκιάζειν χοάή." 
πατρικὸς 1561. σῶμα οἱ κῶμα ρεττουΐ. 
πάτριος ι585. δγ5. 
πατρῶος ι565. 

φογτερία ἐβ)α. 
πέδον δἴπο ῬΙαγαΙ! 576. 
περιφορὰ χοῦ. 
πιτνεῖν εἰ πίπτειν Ῥταοῖ, Τ. 

Ῥ. 56. ἔπιτνον ἰδίά, Τάδε εἰ τόδο 808, 

ταεάΐα σωφρονεῖν εἰ φρονεῖν 
Ῥέσχοαι, ὅ41. 
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τι, τᾷ. χδι. 508, 856. 
999. το90. 1166. τϑ- 
τε, Ῥτίοτε ϑεηξεηείατη. 
ὐπεοίεηις γ45, 857. 
112. 

εἰς, ἀθαπάατε οτγεάϊεαπι. 
815. εἰς «οφαΐφ, 69. 

τόδε εἰ τάδε ϑοδ. 
τοι δ09.. , 
τύφειν͵ τύφεσϑαι φλόγα 8. 

Υ. 
σἼβρεις αἰά. 
ἕβριομα 54,. 
ὕβρισταὶ νάρθηκες ιτ6. 
ὑμνεῖν ρυϊπια οοττερία 

3. 
ϑμναδεῖν φεῖανα οοττες 

Ρία γὅ. 60... ας 
ὑποτιϑέναε αὐδα ὀργῇ 

889. " 

Φ. 
Φίρομαι Ῥτὸ φέρω τ175. 
φόνιος χροὺς 76ο. 
φρονεῖν οἱ σωφρονεῖν ρετ- 

ταὶ, 51:1. φρονεῖν εἰς 
τὴν Κύπριν 511. 

Χ. 
“Χλοήρης, χλοηρδο το, 
ἀρυσορόας, χρυσόροος 

158. 
ρυσὼψ ϑύρσος 545. 

.2. 
Ὧν: υρτηεηΐατα, ἀπ νεγ- 

Ῥὴς 0 οἱ ἱπεϊρίεαι!- 
Μὰ 52. : 

«ἧς οἱ ὡς ἂν δοδι τ18.. 
ὥστρησα 81. 



ΙΝΌΕΧ. ΓΠΑΤΙΝΥ5. 

Δ. Βίςο οαγεηια υετϑα 
" Ῥχγαεῖαϊ. μα. 15, 4ι.- 

᾿Αςουβαιϊνὶ οὰπὶ ἀδιῖνο ρτπεηὶΐ ϑυ]δθίεὶ ο- 
«οπϑδοοίαιϊο, 1015. ταϊβοῖο ἐπι ἐδ παεὶτἐ8 769. 

ϑοιίνα ρτὸ ραββίνί5 ιοήά, χο58. Ρτδθῖ ῥ. 6.8ἐ4ᾷ. 
ΑΑἸἀϊπα Ευγτρί ἃ. ἰῃ Βδο-- πιαπἀο Ὡοα δθίεοΐα πὶ 

«ἢἷβ οογγεοίογετῃ πιε-- γδείαϊ. Ρ. 27. εἰὰβ 
ἀὐίουτα ἐχρετία 68, ἀϊεοιίο Ρ. 31. αϑ.8ον 
χολ5. 1147. 1160. 1ὅ472 8644. εἰὰς οτοιἰεδὰϊ 

φ]ιεγααιῖο δεα!8 μεῖ- πο οταϊἰεμαΐνμιε τεὺ 
βοπᾶγιτι 894, ἡ ξυϊδε, ἰδίάεπι Ρ. δά. 

δηδρϑεθιὶ δἰδὶ τεϑροῦ: ὀδεᾷ. 
ἄεητες 1565. δπᾶρδε- 
βἰιι5 ἰπ' Βεῖπιο Ρεὰς Β. 
ἀγίπαειτὶ, Ρυδεῖ, ῥ. 58. 
8644. δεψυεηῖε ἑπίοξ- Βδοοῖβδε μεὶ]έβ ἀξ δομ: 
Ῥαποιίοπς, ἀδίά. ρ.46., βογαῃὲ χ1δ. 

βϑουίβιαβ 722. τ᾿ ο75, Βαροδια ἕεπποῦε [Ιουΐβ 
Ῥ φροάοδὶ8 ἀυρίεχ 1οῖ οοπάϊέα8 200. δυσίοτ' 

Δρροβίεἰοηΐβ νἱβ τά, ἀεγγογὶβ Ραηϊοὶ 505. . 
διϊου]α5. 152. 872. 1147ὲ 

ειδάρ, ο. 
ϑυρτηξηίαπι ἰεπιρογΆ]8 

᾿ ἣν, ῳ, 81. δυβταεδιὶ (ἰαίαἸεχίς. 595. 596» 
ἀξεγαρογαῖία οχαίβοῖο ἱπ' «βογαβ φαδηάο Ρ]αταὶ 

. εὐἰπηειτίς, Ργδεῖ, ρ. 35. ἀυδπδο 
6. ἀπρτηεπίο, 50}1ν-- Ῥεϊαιᾶας ἮΝ ἐῶ 
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Ῥετβοβας οἰηξαϊσς δι. ᾿ς πἰεῖναπη εἴπο ἑηιετίος 
8:1. 595. εἶδ δἰαϊίο-ὀ ὠοἰίοπε 260. 

τεβ ὅ8ι. Ἐαρ!ἰοαιῖο ρετ δὲ 1156. 
φοἄεχ Ραϊαϊϊπας Ἑατὶ- Ἐυγίρίἀϊα ἴαδα]αε ρίυ- 

ἰάΐε 68, χεδ σὰν ἰἰϑάδπι γετγοὶ- 
«ο!οςαιίο νεγβοταπι δὺς Πηίίαε 1385. εἶα 

το, 46ι. χττάϊ. Ῥγᾶο-. δοϊοψαΐα 1170. ΒΔς- 
[αϊ. Ρ. 37 8644. εἶδε δῃ δὲς δἀϊῖδε 3ο. 

«οπἰαπειίνις 11. 857. 
χοδ0. Ε. 

ἐοραϊὰ υδὶ οποιϊιἰαέατ' 
375. 655. γ45. Ῥταοῖ, Βαϊατατα 511. 

φοξτεριίο ϑοιθ᾽βὰ 13οι. 6. 
δηὶε γν, 1278. δηΐβ . ᾿ 
μβ, μνη μῳ, 15. εαἰεῖντιβ ἐπ ἐχοΐδπια- 

«ταϑὶς 1τού8. Δεῖ. Ρ. τἴοπς βἰπς ἱπέεσγίεσιι-- 
τᾷ βεᾳ. οἱ πῃ 9Ρ.  οπὲ 3260. 
5ιδι ἱπίεγραηςι. Ργδεῖ, 

». 10. Ἡ. 

ετἰτἰσαε ἀγιΐβ γεβαϊα " 
ἀρθι τι ΛΘ αΙα 694, Βίδιαο μὰϑ, κοῦδι κι 

τὰ» 4ο5. ᾿ὁπιοεορίοίομι γεὶ Βο- 
μὰ Ἱβοεοϊεϊσαίοη. 188. 

Ὁ. ἀλδὺ, 1165, : 
ἵνὶ εἰ δεσιβαιί νἱ οοπ- 1. 

ποοίαϊο, 1οι5. [αρετίεεϊατη 722. 789. 
θοτίϑεεὶ πὰς 181. 158. 1075. 

893. δ48. 584. οοά, ἐπάϊεαιϊ να 857. γοὅ9. 
χβδθ.Ρτδεῖ, Ρ. 7. οπιΐϑθο ἂν 1505. οὰπε 

ἂν 1387. τϑοαεις 
ἐπι ἂν 596. 

ΕΞ ἡηϊεία νεγϑασπι Πβεγίοσε 
᾿ τηεηβυτα γαῖ. Ρ,29. 

ΕἸϊοίο τ45.ὃϑ ἰηίοτίεοιϊο ἐπ Ἔχοϊ πᾶ 
τροάυβ εἰ ργοθδυβ δὶ , πιδίίοης οχιίθ5α 160. 

οἰτθὰϊ ἰῃ ραζοὰο δώ, ὑπιεγίδοϊίοηββ δἷπε τὸς 
εἰ --- φια 505. βροπβίοως ἰπ δ ἰβέσο- 
«χεϊατιαιῖο 576. μὲῖ ξε-. - Ῥεῖ 570. 681. " - 
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ἀπκιτεγραποιίουία. σὰπι 
ανατηετο φοηβδηδιδ 
χβά. Ργαεῖ; Ρ. 39. ἰπ-- 
1εγραποιίο ἤθη ἴπηρε- 
ἄϊε ἐγαβίη Ῥυδθῖ ρ. 19. 

Ἰοτιῖοδα ἔογπιδε δ48. 
Τοκιίδεηϊ ἀβὰς Ραδξ, Ρ. 7. 

Μ. 

Μεῖγα δά. 75. γά. 91. 
17. χάρο. ιτ45. 18. 
τϑά. 155. 158, 164..180, 
455. 54ι.563.570. 571. 
58... ὅρ. 58.806, 

; φδ6. 979. 1015. 
ϑοοῦ, Ἰουῦ, 1085, τοδδ; 
ἀχή7..174. 118. ιὅ8., 
ΓΕ 

παϑίγίοὶ δογγεοίοτε 68 
ὅτι. 470. 580. οϑὅ. 
χο55, 1147. τηδὸ. 1647. 
χδγά. 

Ν. 

Νεεαίγυπι ργὸ δάνεγβίο 
425. 

πιστό ἄαρίεχ ἴῃ ροο- 
οἱ Ῥυϑεῖ, Ρ. 27. 30. 

πιαποίογατη παν ίοτοα 
Ῥγβϑεῖ, Ρ. 9. δι ϑε4η. 

Οο. 

οϑἰεῖο μὲν δὲ ττ6." 
Ηρ νανα το 1344, οὰπιὶ 
αὐ ὧν 1557. 

Ρ. 

Ῥαρῆμ8 4ο5. 
Ῥατοᾶιι5 ἀη ρτοοάωτα εἰ 
ἐροάχη βίπιω! αἀκαΐι.. 
αι 64. : 

Ῥετβοπαγατα δεᾳια!ίς αἷ-- 
ἀεγηδεῖο 854. τϑβροτ-- 

« βίοιεϑ ἐπ δηιἰβεγορ ί-- 
εἶθ 1170. 4αα τΑϊοῃο 

ἡ ΔΕρΡ οοἴδε 1175. 
ῬΙαγαιίς ρείπιας βετβο-- 

Ὡδερτὸ βίηραϊατί ἤοῖὶ 
ἀρίαιιε χα73. 

Ῥταεβέῃβ ποὴ αβίχιο 
Ρτο ῥ αοιονίιο, Ῥγδεῖ. 
Ῥ- ι5. 54. 

Ῥιοοάυβ εἰ ὁροάτπα δα 
τ βἰπιιϊ ἴω μᾶγοάο 04. 
Ῥτοβοάϊαε Ποεμιία ἐπὶ 

νγβασχα ἰμἰἰο γαῖ, 
Ῥ- 39. 

Β. 

Βοοϊϊαπδϊ! ἃτς Ογδεοο- ἡ 
ται Ῥτϑεῇ, Ρ. 19. 0. 

τεοϊ διΐο νεγϑαῦχα 155. 
Ῥτδεῖ. ρ. 39. 

τερα]α δε ογ εἶἰσας 592. 
ἔ96. τόκαϊα ἦα δοῖῖς 
Βεπᾶϊ, πὲ Ἰδοϊοτὶ οο-- 
εἰϊαιϊίοπε τοδουπάαπι 
οἷ δὰ ργδεοεδεπιία 
750. 857. τεβιῖας ο- 
τοϊποπὰϊ πόα οταί!-- 
Ἰοπάΐψας δυρτηεαῖὶ, 
Ῥγδεῖ. Ρ. δά βεᾳ. 
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8. 
ϑἰπιρ!ἰοῖταα ἃ οτἠτίςο 

ῬΓδείεγεωδα 599. δοδ. 
τοπαβἰηδυανὲς 252...159. 

τθδ, 

ἐχεπηϊίαπι δίγερί ἐπ 
1585. ᾿ 

τυβεϊδοιίνατι τερεπ8 οἃ- 
φῦτα νεγθὶ 576. 

τγωϊξεπὶ5 Πϊεγαεϊοίμ 991. 

τι 
ἸΤασιοϊορία 4ιαῖέα πιοῖ ΠΣ Τὴ 
μρειῖν 180. ΘΟ 
τι ἰΐδς οτῖ δε 
9. πιαιαο αν Ὁς 

Ἰγαρ ΟΧΧΧΙΧ,ΡΓβῖ 
Ὁ. 59.6ο. κε. ἔτοξοος 
ἰατίτα αἰείπι! νεῦρα 
ΓΆ8 5: τὰ πΟΣ 58-- 

Ὧρ αχασάθε 1585. 

ν. 

Ὑετθύτα δίηραϊατε σὔσα 
ποχηΐπε ρἷαγαὶὶ ποι" 
ποαΐγο᾽ 1544, νετθαπι 
τὰπι δυθβίδηϊίνο εοη-- 
διγαοίατα τερεπδ αἰἰαὰ 
βυβεϊδηϊναπι ὄοο. 
χ58ι. νεγθᾶ δαβτηδη- 
ο 5} αθίοο οατγεηίία, 
Ῥεγαείαιίο ρ. 15. 

σετβαυπι ἱπέιία ᾿ἰβεγίογε 
ταεηϑαγᾶ, Ργδεῖ, Ρ. 39. 
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Αια (δορε. «ἃ 
με.) Ῥεκεῖν Ρ. 
(βετοία) Ῥτδεῖ, 
τά, 19. 31. 54. Στ᾿ ΠΝ 

ἰδ) Ῥταθῦ Ῥ. 10. 30. 
45, ̓δερρί, ὙΡυδθς 

οὗιικαῦοναν Πιαξταεαι, 
τιθ6. 

Ὥταοο δϑιγαιοηίςεηβί5 
τδῦς ἌΝ 

Ἑατγὶρίἀε8. [ἐου Βα) 
. Ῥτδεῖ, μ..17.35.. 

(Οτεις 8ηῦ, 1279. 
ταείαιΐοης 33. 

ἀρ οδαϊοεία) ῬΈΔΟΓΡα, 
ὅλ. ἀδίοδεΩ) 788. (Ηἰρτ᾿ 
οἰγῖο) 511. ΑἸςεβίϊ-- 

ΒΟ) Ρεαοπ . 15. 55ι 
35. (Ληάροπια!μ) 85. 
δαρρ οῖδ.) 966. δος 
1557. ῬΡΡαΣ Ῥ.16. 
ἐμξεαία ἴα Ααΐὶ ὦ ἘΕΡΣ ὅς, ς 

εἰ τα ἴω Τδαν, 
νὰ Ῥ. 35. (Βαε- 

Ῥεδεῖ, Ρ.. ΠΗ 

5. δά. (ὈβοερΒο- - 

53.57.80. 55. δά. (Ηε-: 
τον Ῥγδεᾷ Ρ. 15. 
45. 55. (Βεῖοπο ἀτός 

855, Ργδείαι, Ρ. 
ἴδ ([οῃδ)ιϑοι. Ῥχαδξ 

. ὧδ, (εγουϊς ἴὰ- 
ἔξοιο᾽ Ῥγαθῖ, ρ. αι. 
80. (ΕἸεοίγα) Ῥρς 
ε 407. 564. (ΤΒεβεο) 

μΐϑέμιαν το. 
Ἠοχιεγα Πίαᾶ, Ι 1557. 

Ὁἄγεο, α εἰ 
Ἰποογῖα5 φρδίέιος ̓  μὰ 

Ἐπεαγοναπι, Ρχγδεῖ. 
31. ὅ3. 

Νουδαβ. (φίσαγες Μὰ 
115. (ΧΩ) 8. 550. 
δ90. 1118. 1153, τι. 
171. ταοᾷ, (ΧΙ)}).167. 
318. ,48.52. 255. 251: 
375. 376, 55.4.7. 450. 
496. δο5. 576. 581.611. 
6ι18.656. τ. 698. 780. 
η5.. γάδ. 780: 1528. 
ΧΌΝῊ δι. 65. 791. 
1. 818, 842. 915. 931. 

9524. 929. . 955. 
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χοῤᾷ. χοέδ. χοβ56,1ο6. ρο Πεβε) ἰβίὰ. Ρ. χά. 
1ο87. 1097.1110. 1118 ὀ 17.19. 4ο. 48. 54. (ΑὩ- 
138. αὐῦα. αὐ]. λαοί, ΕΞ ἰρίὰ, γ. τᾷ, )αν 
1275. 1η8Ά, 1653. εἀΐρο Οοϊοιιεο) ἐδ. 

Ριαιὸ Ογαῖγίο τοϑα. Ἐν τς ἀδς ΑΤ, ἐδ. ἐγ. 
ῬΙαϊατοῆυ ϑοίομε 8. δ 85. 56. (ΤΊΔΟΒίη 18) 

νι ογῶρ. ΒγιΒ. 150. τ ἀδίά. Ρ. 15,17. 23. 49. 
ϑορβοοῖες (Αἰδςε) Ργδεῖ, (ΡἈι]οοιοἰ) ἰδ. Ρ. 5. 
ΠΝ ὌΝ (Εἰεοῖγ) 14. 15. 21. 8:1. 46. 53. 
ἐρίά, Ρ. 16.530, (Οεᾶϊ- Ὑπεοοτίειιβ δοι. 1118. 



ΟΟΒΆΑΙΘΕΝΡ Α.' 

) 
Ῥαξ. 48." πιυπιεττβ ψεγδαθτι 535. ΔΒ 60, οαἱ ἀἂ-- 

βοτίριυβ εβὲ, ψέγϑα. δὰ Ῥγαεοθδεηίεπι δᾶ-- 
ποοϑθηᾷαβ εδί. . 

Τθίάοπι. δἀποιαιίομίθα8, αυΐθι58 παπιεγὶ ρυδοῆχὲ 
ϑιηὶ 536. 530. 541. ἀρροπεπὰϊ ρτὸ Πὶ5 δαηξ 
πυπιεγὶ 531. 536. 557. ᾿ 

Ῥαξ. τι5. ἱπ ἢπε δἀποίαιίοη 8 δ 
αἀ βαπιαπαπιᾷμα ψίέαπι δα 
φιιΐς εαπι μαῦδι, 

Τρὶᾷ, ἴω αὐποιαιίομε δὰ ν. οφο. 1. 8. γγο: οὔτι 
ὙΒεοογίτα8, βογίῖδε : ἴὰπὶ ΤΠεοογιία5. 

Ῥαξ. τάο, ν. 1178, ἀεῖς ἱπιογραποιίομοιι ροβὲ ἐ-- 
δος παλότριχα τ 
“- 146. ἰπ ἥπε δἀποιαϊϊοιίς δὰ ν. 1232. βουῖβες- 

ἀγκρεμασϑῇ. 
-τ τάρ. ἴῃ δἀποιαιίοπε τὰ νἷ 1228. 1, 15. ῥτὸ 

δε. οοτερίεπα νἱάείιν ραγείοαϊα γέ, ϑοτί-- 
Με: φοτγίρίεπάμτι νἱἀδέωγ ῥγοποζμθα σον 

- 1θλι ν. 1δ0ι. ΡΓῸ ᾧ βογίθε ᾧ 

ς φο5. ϑογῖβδες 
πιαϊὶ εθξ, οἱ 

ἈΠΡΕΝΌΑ ΡΒΑΕΕΑΤΙΟΝΙ. 

Ῥ, ΧΥΙ. [πὶ Ἑατίρίἀϊο. ΒαρΡ!, δ21-. αἰίατι οοῃΐε-- 
φἰαξαπι. μεοροϑαῖε Ἀφιείξίαα τᾷ δορῇ.. Θεὰ, 

᾿ς (οὶ, . 595. 
« ΧΧΙΙ, Οτεβεῖο ν. δοδ. αἸΐιετ᾽ ἐππεπῆαι Βεἰοίρίαα 
ἦα Θοαίεο, 1 Ῥ αἴθ, εἰ «ὦ Θοᾷ, οἱ, Ῥαρ, 

γ6.. 



΄ 

Βιπερυ5 ΟΘεσμαγαὶ ΕἸ βουσὶ Β1811ο-- 

ΡοΪαθ Τιρβίθηδίβ εἰ χυοᾳὰθ Πἰθτὶ 
Ῥτοάϊεγυπί, 

Οἰοεγουΐβ ὀρετα ἥδε βαρεγϑαπὲ οτηπία ἂς ἄ6- 
Ῥεγάϊιογαπι ἔλαβτηεπία. ἘἈεοορηονὶε ΟἈγίσέ. 
Ὁοάρν. ϑολἔια." Τοταὶ ΧΥ͂Ὶ. ρ. ΠΙ. Πίβγο- 
γὰπι ὧς δριδιίοα ἐταβταοηιὰ παρετ, ἃ ΟἿ. 
““πρεῖο Μαΐο εχ ςοᾶϊοε τεδετίριο εἀϊία. ϑὅνο 
1815. 

Ῥμαϊατίἀἰ5 Ἐρίβίοἱδε 1ιδεϊπας ἔδοὶς εὲ ἐπίεγροβίἰα 
Οὐγοὶ Βου]ε ποιΐβ οοχηπιεπίατίο 1] αϑιγανῖς. 
᾿οφαδες, Τθαπίεὶ ἃ [σππερ. Μογίαο Πεηπο-- 
Ῥίο, ἥπειι. ορεγὶ ἱπιροδυΐί, ργδεξαϊίοπες εἴ 
δἀποιαιίοτεα παδϑᾶαπι ργαξῆχίε 1,.. Ὁ, γα]-- 
«ἴεηδεγ. Ἐά. αἰϊεγα Ἰοχῖα μδβοῖπι τεβοῖο θοῦ 
τεοϊϊος ποϊΐδᾳας δάἀάϊεῖθ δασιίοτ. σατανὶ! 6ο-- 
ἀοῖ, σης. δοδιδεῖενς ὅνο χηδὶ, χ825.  ΤῊΪ, 
1 Οτ. 

δίφέεν, δ. δ., Θθοι{πάπϑίφεθ σθοτές πηδ Θαώς- 
. τεβίξεν )π ὅτ, {6 {ετ|4}᾽68 φτίοα!ώες Θταπιπας ἡ 

τίέ, νουλἠρ!ὦ δε τίμα Βίαίεἴτό. δβ 
ἅπες ᾿ϑοττεῦς δε6 ϑβενίαῇετὁό δὲς Φεαπιηιαιε, 
91. 8. 1823. 12 Θ᾿, ᾿ 

δεπεοας, 1. Α., Τταβοεάϊαε. Ἀεορεηδυῖ! Τ.. Βαάεα 
ὮΙ Ῥανίδβ ὅνο χαδὶ. 811. 6 ΤῊΪγ. 8 Οτ. 

ϑορβοοὶβ ᾿Ἀπιίβουα. Αἀ ορίϊπιοτατα Ἰἰδτόγατα 
- Ἀάεπι γερειβαὶξ εἰ Βγενιθὰβ ποι ἱποίττιχὶξ 

Ο. 6..Α Ἐτγξαγάι, Ἑἀϊεῖο βεσυπᾶὰς οὔπω δπηο-- 
Ἰδιϊοιίθας Οοἀοῖτοαϊ Ηεγπιαππὶ ὅνο 1828. 
1 ΤΕΙν, 4 Θὲ. . 
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